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Abstract 

Physics, learning conversations and gender – a study of 
group discussions in physics in upper secondary school 

This thesis investigates how students in upper secondary school solve 
problems and discuss physics in small groups. The study examines how 
gender, knowledge in physics and the image of the subject physics are 
constructed in the students’ conversation and how these processes are 
related to each other. The theoretical framework includes a sociocultural 
perspective on learning and a gender perspective that views gender as 
both process and discourse and focus on how femininity and masculinity 
are constructed in social relations. 28 students in two classes at the 
science program participated in the study. 8 videotaped group 
discussions and 15 audiotaped interviews where analysed through 
thematic analysis and discourse analysis according to different research 
questions. 

The results show the complexity of a learning conversation. The 
character of the dialogue in the groups, the difficulties the student 
encounter when dealing with the tasks, and the social interaction in the 
groups, has a deep impact on the possibilities to develop the discussion 
about physics phenomena and concepts. The images of the subject 
physics and the images of a student skilled in physic that are constructed 
in the interviews are reconstructed in the students’ discussions and in 
their acting in the groups. But there are also inconsistencies and counter 
discourses. The possibilities for learning are related to the construction of 
gender and to equality issues within the groups. Traditional gendered 
positions are to a large extent reconstructed in the students’ interaction. 
Boys are for instance positioned as more competent in physics than girls. 
But traditional gendered positions are also resisted and challenged. 

Key words: Physics education, science education, gender, group 
discussions, cooperative learning, upper secondary school, sociocultural 
theory, discourse analysis, images of physics. 
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Förord 
Denna avhandling handlar om lärande samtal och den är till stor del en 
produkt av just lärande samtal. För dessa samtal vill jag nu tacka alla 
inblandade. 

Tack till de elever och lärare som deltagit i undersökningen och som 
genom sina samtal bidragit till det empiriska underlag som avhandlingen 
bygger på. Era diskussioner och intervjuerna med er har varit 
tankeväckande, inspirerande och inte minst lärande för mig. 

Varmt tack till min huvudhandledare Sylvia Benckert, som med en 
sådan enträgenhet och uthållighet lagt ner många timmar på att läsa och 
diskutera, om och om igen. Tack för att jag ofta gick från våra samtal med 
insikter om hur arbetet, på ett väldigt konkret och handfast sätt, kunde 
föras framåt. Under dessa år har jag blivit expert på att avläsa ditt 
ansiktsuttryck. Som tur är har ett mer kritiskt och lite skeptiskt uttryck 
övergått i ett gladare och mer positivt. Tack Sylvia för stöd, inte minst nu 
på slutet när jag så väl behövde det! 

Tack till min biträdande handledare Britt-Marie Berge som har en 
blick för de stora linjerna i ett arbete och som kom med kloka synpunkter 
på övergripande sammanhang och samband mellan olika delar av 
avhandlingen. 

Jag har haft speciella läsare till mittseminarium och slutseminarium. 
Tack till Else-Marie Staberg som tog del av ett ganska förvirrat och 
fragmentariskt manus men som ändå gav mig goda råd för fortsatt arbete. 
Till slutseminariet var Karin Sporre huvudläsare. Tack för din noggranna 
genomgång och dina insiktsfulla kommentarer. Du gav mig den styrfart 
som hjälpte mig att klara av den sista sträckan. Tack också till Sune 
Pettersson och Margareta Ekborg som var läsare av vissa avsnitt. 

Lärande samtal är också det akademiska seminarier handlar om. Tack 
till seminarie- och kursledare och doktorandkollegor på 
Genusforskarskolan, Institutionen för fysik, UMSER (Umeå science 
education research), Lärarfakultetens högre genusvetenskapliga 
seminarier och FontD (Nationella forskarskolan i naturvetenskapernas 
och teknikens didaktik). 

Jag har haft många tillhörigheter under doktorandtiden, miljöer som 
varit stödjande, inspirerande och utmanande på olika sätt. Jag har varit 
doktorand i Genusforskarskolan och på Institutionen för fysik på Umeå 
universitet. Genusforskarskolan ligger mig varmt om hjärtat och är en 
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spännande och kreativ miljö för möten över disciplingränserna. Tack alla 
kloka personer på Genusforskarskolan som insett vad konstruktiv kritik, 
öppenhet och generositet kan betyda för att förverkliga de möjligheter 
lärande samtal har. Tack genusdoktorandkollegor och Anneli Bränström 
Öhman, Lena Eskilsson, Monica Forsell-Allergren, Hildur Kalman och 
Britta Lundgren. 

Institutionen för fysik har varit min arbetsplats och mitt 
doktorandarbete har underlättats av många personer på institutionen. 
Tack för trevligt sällskap, bra kurser och kompetent hjälp med det 
administrativa och praktiska. Speciellt tack till mina rumskamrater och 
fysikdidaktikdoktorandkollegor: Phimpho Luangrath och Madelen Bodin. 
Tack för många skratt och också arbetsro. Tack Madelen för att du 
tålmodigt och kunnigt bistod med datorsupport. 

Lärande samtal är på inga vis bara förbehållna universitetsmiljön. Tack 
därför till de vänner, släktingar och kollegor som jag ständigt 
bombarderat med nya texter och som tagit sig tid till att läsa och 
diskutera. Era synpunkter och ert stöd har betytt otroligt mycket! Tack till 
Suss Due, Åke Lidén, Kicki Sjöström, Åsa Sköld och LG Sundblad. 
Speciellt tack till Åke för korrekturläsning av vissa stycken in i det sista. 

Den främsta inspirationskällan till mitt arbete om gruppdiskussioner i 
skolan har varit erfarenheter från min tillvaro som gymnasielärare. Tack 
kollegor från Komvux i Umeå och från Östra gymnasiet för de (alltför få) 
gånger vi har haft tid att prata pedagogik och undervisningsmetoder. 
Speciell tack till Alice Strandberg för ett lärande och roligt samarbete 
omkring fysikundervisningen. På Komvux utvecklades under slutet av 
90-talet en undervisningsmetod gick ut på att eleverna diskuterade 
naturvetenskap i grupper under speciella, strukturerade former. 
Drivande i detta arbete var Kicki Sjöström som så klokt och insiktsfull 
styrde från idé till handling. Tack Kicki för våra samtal och för att jag fick 
vara med på den resan. Att få uppleva hur idéer om villkor för lärande får 
artikuleras, diskuteras och sedan konkretiseras i en praktik var en 
fantastisk erfarenhet. Det var ett projekt som nu också får efterdyningar i 
form av en avhandling. 

Till sist familjen: LG, Dag Erik och Björn. Hädanefter ska ni slippa att 
trängas med datorn vid köksbordet. Tack för värme, stöd och omsorg. 

Strömbäck, februari 2009 

Karin Due 
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Kapitel 1. 

Inledning 
Denna avhandling handlar om gruppdiskussioner i fysik på ungdoms-
gymnasiet. Den tar upp hur kunskaper i fysik, genuspräglade relationer 
och föreställningar om fysikämnet byggs upp i elevers samtal och hur 
dessa processer kan relateras till varandra. I fokus står ett antal 
diskussioner där elever löser fysikuppgifter tillsammans.  

Ur ett samhälleligt perspektiv motiveras studien utifrån att det ses som 
ett problem att ungdomars intresse för att studera naturvetenskap i den 
svenska gymnasieskolan sjunker och att andelen kvinnor som väljer att 
studera fysik på högskolenivå är låg. I skolan finns också behov av att 
förbättra och variera undervisningsmetoder. Ett mål med studien är att 
jag vill bidra med kunskaper som kan underlätta ett praktiskt 
förändringsarbete i gymnasieskolan med sikte på både kunskaper och 
intresse. Studiens inriktning kan dock inte enbart förstås utifrån dessa 
motiv. Valet av forskningsämne grundar sig delvis på egna erfarenheter 
som gymnasielärare och även på erfarenheter som elev.  

Mina erfarenheter som elev och lärare 

Mitt intresse för fysik väcktes under gymnasietiden. Jag blev fascinerad 
av logiken och sammanhangen, överrumplad av att jag kunde förstå det 
som tidigare framstått som helt obegripligt. Jag gick vidare med 
matematik på ett av landets äldsta universitet och fortsatte sedan 
förväntansfull med fysiken. Jag hade läst en hel del populärvetenskapliga 
böcker och såg speciellt fram mot lära mer om den moderna fysiken. 
Efter tre terminer slutade jag tvärt. Jag hade klarat tentorna bra men 
ämnet hade inte alls blivit det jag hoppats på. Fysik var fruktansvärt 
tråkigt. Bara räkning och formler - så livlöst. Jag bestämde mig för att 
istället läsa biologi och flyttade samtidigt till en annan universitetsstad. 

Så här i backspegeln ser jag att det var undervisningen jag hade 
reagerat på. Det slog mig många år efteråt att jag kom ihåg så gott som 
alla mina universitetslärare i biologi, deras ansikten och namn, medan jag 
knappt mindes någon fysiklärare. Undervisningen i fysik hade varit 
egendomligt avpersonifierad. Lärarna kunde inte våra namn. De 
avslöjade inget om sin egen inställning till ämnet, ingen entusiasm, inga 
historier från det egna forskningsområdet. Jag kunde aldrig spegla mig i 
en professionell fysikers förhållande till ämnet. Det fanns en slags kyla. 
Det blev svårt för mig att se mig som en blivande fysiker, den identiteten 
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kändes så främmande. Vi hade heller inga diskussioner i fysik. 
Föreläsningarna var för svåra för att vi skulle kunna ställa ”intelligenta” 
frågor och vi vågade inte avslöja vår okunskap. Det blev nästan aldrig 
några diskussioner, och en del av oss hade ingen att prata fysik med. 

Fysiken framstod som ett manligt område. Alla våra lärare var män. 
Jag hade en kvinnlig kurskamrat. Hon ”spetsade” alltid tentorna. Varken 
hon eller jag fortsatte med fysiken inom universitetet. 

När jag efter många år vidareutbildade mig till gymnasielärare så blev 
fysik och biologi mina ämnen, det var där jag hade mina akademiska 
poäng. Motvilligt började jag repetera fysiken, det var då 20 år sedan jag 
sist öppnade en fysiklärobok. Till min förvåning upplevde jag den gamla 
glädjen över ämnet och över att lära mig fysik igen.  

Som nybliven gymnasielärare i fysik och biologi på Komvux deltog jag i 
en studiecirkel kring Olga Dysthes (1996) bok ”Det flerstämmiga 
klassrummet”. Hon lyfter fram hur skrämmande lite talutrymme eleverna 
har i de flesta klassrum och pekar på nödvändigheten av att systematiskt 
införa undervisningsformer där eleverna uttrycker sig med egna ord i 
olika typer av kommunikation. Inspirerade av Dysthes bok införde vi och 
skolans övriga naturvetenskapslärare, regelbundna gruppdiskussioner på 
schemat i alla naturämnen (Hägg et al., 2003). Vår förhoppning var att 
gruppdiskussionerna skulle vara lärande både genom att eleverna 
formulerade sin kunskap med egna ord och genom att de deltog i en 
dialog med andra. Den respons vi mötte i elevernas utvärderingar var 
övervägande positiv. De framhöll att det både var roligt och lärande att 
diskutera problem i grupp. Samtidigt stod det klart för oss att 
gruppdiskussionerna inte alltid blev en bra och lärande situation för 
grupperna och att undervisningsformen inte passade alla elever. Vid 
nästan varje utvärdering var det en eller ett par elever i varje klass som 
inte ville fortsätta med gruppdiskussioner, ofta med motiveringen att de 
lärde sig bäst genom att studera själv eller att gruppen fungerade dåligt. 

Många av våra elever på Komvux var unga kvinnor som ville 
komplettera sin utbildning, ofta för att byta inriktning och yrke. Det var 
vanligt att de uppfattade sig själva som ”dåliga” i de naturvetenskapliga 
ämnena. Att se dessa elever växa i tillförsikt och kunskaper och kanske 
t.o.m. välja en naturvetenskaplig inriktning på sina universitetsstudier, 
var mycket inspirerande. Det väckte frågor om vad gruppdiskussionerna 
kunde betyda för elevernas lärande och identiteter som naturvetarelever, 
och vad genus betydde i detta sammanhang.   

Inriktningen på min forskning och mina erfarenheter från disciplinen 
fysik och fysikundervisning hänger ihop. Jag bär med mig en stark 
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övertygelse om att ämnet måste erövras, göras till något eget, utifrån 
elevens egna funderingar och att detta bl.a. sker genom dialogen med 
andra. I mitt möte med den kultur som präglar fysikämnet anade jag att 
föreställningar om fysikämnet, genus och lärande i fysik var förknippade 
med varandra. Detta blev ämnet för min avhandling. 

Jag har under större delen av doktorandtiden haft 20 % undervisning 
på min gamla gymnasieskola. Mitt perspektiv på forskningen är i hög 
grad en praktikers. De nya teoretiska kunskaperna, tolknings-
möjligheterna och förhållningssätten jag möter i mina studier ”översätts” 
och bedöms automatiskt efter hur jag tror de kan fungera i klassrummet. 
Och samtidigt som mötet med eleverna och undervisningen fungerat som 
ett slags ankare i forskartillvaron så har det också varit en inspirations- 
och erfarenhetskälla som ständigt bidragit till nya frågor och insikter. 

Varför fysik, gruppdiskussioner och genus? 

Elever upplever ofta fysikämnet som svårt, abstrakt och med liten 
anknytning till det de uppfattar som relevant och intressant (Williams, 
2003, Skolverket, 1994). Det senare gäller i högre grad de kvinnliga 
eleverna. Inga Wernersson skriver i ”Genusperspektiv på pedagogik” 
(2006) att frågor om genus och skola tidigare ofta har handlat om flickors 
relativa underprestationer och låga intresse för de naturvetenskapliga 
ämnena. I aktuell statistik från svenska förhållanden framträder nu en 
något förändrad bild. Betygsmässigt har flickorna kommit ikapp pojkarna 
(Skolverket, 2007, s.14). I gymnasiet är könsfördelningen relativt jämn på 
det naturvetenskapliga programmet. Läsåret 2007/2008 var 46 % av 
eleverna flickor och 54 % pojkar1. Skillnader mellan könen gäller nu 
främst intresse för ämnena och val till den högre utbildningen. Av de 
studenter som studerade fysik och till civilingenjör på universitet och 
högskola 2005/2006 var 70 % respektive 75 % män. (Statistiskt 
meddelande, 2007). När det gäller elevernas intresse för natur-
vetenskapliga ämnen så visar en rapport från Skolverket (1998) att 
betydligt fler pojkar än flickor på gymnasieskolans naturvetenskapliga 
och tekniska utbildningar säger sig gilla eller tycka mycket om fysik. Britt 
Lindahl (2003) visar i en undersökning från två högstadieskolor att 
intresset för fysik är lägre än för de flesta andra ämnen. Bara hälften så 

                                                             
1 Baserat på statistik från skolverket, www.skolverket.se/sb/d/1718/a/. Hämtat 081124. 
Gäller elever på nationella program och kommunala skolor. Om specialutformade 
naturvetenskapliga program och fristående skolor räknas med blir andelarna flickor och 
pojkar 47% respektive 53%. 
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många flickor som pojkar i klass 9 sade sig vara intresserade av att lära 
sig mer i fysik. 

Förutom bristande intresse kan en av de faktorer som ligger bakom 
den sneda rekryteringen till högskoleutbildning med anknytning till fysik 
handla om självförtroende i ämnet. Kvinnliga elever ser ofta inte sig 
själva som kompetenta och tycker att de inte förstår ämnet. (Staberg 
1992, Lindahl, 2003). Ett sätt att i undervisningen möta detta och öka 
både förståelse och intresse för fysik kan vara att använda 
gruppdiskussioner i undervisningen. Gruppdiskussioner kan ge eleverna 
möjligheter att fråga och pröva sina egna idéer (Benckert et al., 2005). 
Gruppdiskussioner, som sker i ett mer intimt sammanhang än 
helklassundervisning, skulle på så sätt vara en möjlighet för mer osäkra 
elever att testa och utveckla sin förståelse i det aktuella ämnet och i 
förlängningen också känslan av kompetens. En annan aspekt, som också 
kan ha betydelse i genussammanhang, är att eleverna i diskussionerna, 
genom att utgå från egna erfarenheter, förkunskaper och frågor, kan 
knyta ämnet närmare till sig. Fysiken blir mer relevant. 
Gruppdiskussioner har alltså potential att svara mot en stor del av det 
som ses som problematiskt i fysikundervisning. De kan vara lärande, 
intresseväckande och stödjande för både flickor och pojkar. Det förefaller 
då viktigt att studera hur, och under vilka förhållanden, denna potential 
kan realiseras. 

Min forskningsansats handlar om att studera om och hur elever 
gemensamt bygger upp förståelse i fysik i gruppdiskussioner och om vad 
som eventuellt kan hindra diskussionen att utvecklas till ett lärande 
samtal. Gruppdiskussioner har potential att möta både pojkar och 
flickors behov i fysikundervisningen. Utifrån detta vill jag undersöka hur 
genusrelationer och det sociala samspelet byggs upp i de konkreta 
samtalen och vad detta innebär för elevernas lärande i fysik. Det 
kulturella sammanhanget kring diskussionerna kan också vara viktiga. 
Fysik är ett ämne som knutits till det manliga både symboliskt och 
strukturellt och Staberg (1992) menar att detta kan vara en orsak till att 
fler flickor tar avstånd från ämnet. I min undersökning frågar jag efter 
elevernas bild av fysikämnet och undersöker om och hur denna får 
genomslag i elevernas samtal i fysik.  

Avhandlingens disposition 

Avhandlingen är uppdelad i tio kapitel, fyra bakgrundskapitel och fem 
resultatkapitel och ett diskussionskapitel. De olika resultatkapitlen 
motsvarar i stort sett varsin forskningsfråga. 
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Kapitel 1, dvs. föreliggande kapitel, handlar om vad som ligger bakom 
min inriktning mot gruppdiskussioner, fysik och genus. Här beskrivs 
också kort vad avhandlingens olika kapitel handlar om. 

Kapitel 2 tar upp forskningsresultat från tre områden: 
gruppdiskussioner och lärande, föreställningar om fysik och genus och 
fysik i skolan. I slutet av kapitlet presenteras studiens syfte och 
frågeställningar. 

Kapitel 3 är en genomgång av de teoretiska perspektiv som ligger till 
grund för både metodval och tolkningar. Här definieras de analytiska 
begrepp jag använder mig av. 

Kapitel 4 handlar om metoder, både datainsamlingsmetoder och 
analysmetoder. Kapitlet innehåller också en kort beskrivning av 
sammanhang och omständigheter kring datainsamlingen. Det avslutas 
med en reflektion över etiska frågor och ställningstaganden. 

Kapitel 5 handlar om elevernas lärande i fysik i de olika grupperna. 
Gruppsamtalen analyseras utifrån tre aspekter: hur fysikinnehållet 
utvecklas i samtalen, samtalens karaktär och hur eleverna utrycker 
känslor och engagemang gentemot uppgifterna.  

Kapitel 6 bygger på en tematisk analys av hur eleverna tar sig an 
diskussionsuppgifterna och vilka svårigheter de möter och hanterar.  

Kapitel 7 tar upp hur genus konstrueras i de olika grupperna och hur 
det sociala samspelet fungerar. Kapitlet bygger på en kritisk 
diskurspsykologisk analys. 

Kapitel 8 handlar om elevernas föreställningar om fysikämnet och om 
den fysikkunniga eleven. Kapitlet bygger på en tematisk analys av data 
från främst intervjuer med eleverna men också från gruppdiskussionerna. 

Kapitel 9 är en sammanvägning av resultat från övriga kapitel och 
beskriver hur gruppernas lärande i fysik, sociala samspelt, 
konstruktionen av genus och elevernas föreställningar om vad som 
utmärker en fysikkunnig person kan relateras till varandra. 

Kapitel 10 diskuterar slutsatserna från studien. Implikationer för den 
praktiska undervisningen i fysik och för vidare forskning tas upp.  
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Kapitel 2. 

En bakgrund från tidigare forskning 
Att studera lärande i fysik under gruppdiskussioner och relatera det till 
elevernas konstruktion av genus och föreställningar om det aktuella 
ämnet innebär att man måste förhålla sig till flera, sinsemellan ganska 
olika, forskningsområden. I denna genomgång tar jag upp forskning om 
gruppdiskussioner och lärande i skolan, forskning om föreställningar 
om fysik samt forskning om fysik och genus2 i skolan. Det är 
forskningsresultat3 och översikter från främst nordiska och engelsk-
språkiga länder som finns med i sammanställningen som för övrigt inte 
gör anspråk på att vara heltäckande utan är inriktad mot vad som är 
relevant för min studie. I slutet av kapitlet formuleras syftet med 
avhandlingen och de aktuella forskningsfrågorna. 

Gruppdiskussioner och lärande 

Att ha gruppdiskussioner i skolan är något som varit aktuellt sedan 70- 
och 80-talet då mer elevcentrerade undervisningsformer lyftes fram 
samtidigt med en konstruktivistisk syn på lärande, där elevens egen 
aktivitet betonades (Bennet et al., 2004). Gruppdiskussioner innebär att 
en liten grupp, oftast tre till fem elever, tillsammans löser problem, 
besvarar frågor eller utvecklar ett ämnesinnehåll genom att samtala med 
varandra. I nedanstående undersökningar handlar det om elever i olika 
åldrar, alltifrån mellanstadieelever till högskolestuderanden. I de flesta 
fall arbetar de med sina uppgifter genom att samtala, läsa och räkna men 
även några diskussioner som har samband med laborationer finns med. 
Läraren är oftast inte en medlem i gruppen. 

Den forskningslitteratur som refereras gäller huvudsakligen 
gruppdiskussioner i naturvetenskap. Några ”klassiker” inom området 
som handlar om samtalets betydelse för lärande på ett mer allmänt plan 
finns också med. Det gäller t.ex. Douglas Barnes´ och Frankie Todd´s 
(1978, 1995) undersökning av hur 12-13-åringar samtalar om fysik, 

                                                             
2 Genusbegreppet diskuteras och preciseras på s. 58-63 
3 Sökande efter relevant litteratur har skett i databaserna ERIC(CSA), Web of Science, 
Libris, Kvinnsam samt genom Samsök.  Sökord har varit olika kombinationer av physics, 
science, education, group discussions, cooperative learning, collaborative learning, gender, 
culture, interaction, discourse och discourse analysis samt motsvarande svenska ord.  



 15 

engelska och historia, Neil Mercer´s (1996, 2000, 2004) analyser av olika 
samtals karaktärer och kvalitéer och Olga Dysthes (1996) ”Det 
flerstämmiga klassrummet”. 

Samtal och lärande 

De bärande tankarna bakom idén om gruppdiskussioner som pedagogisk 
metod är dels att det finns en koppling mellan språkanvändning och 
lärande, dels att dialog och möten mellan olika tolkningar är grunden för 
utveckling och lärande. Den nutida forskningen om lärande och samtal i 
skolan utgår främst från tidiga ryska forskare som utvecklat dessa tankar 
och inspirerat till undersökningar av språkets betydelse inom bl.a. 
pedagogik.  

Tanken och talet 

Att användande av språket och tänkande och lärande är starkt 
förknippade med varandra är idéer som vuxit fram under det förra 
århundradet. Den ryske psykologen Lev Vygotskij 4 (2001, s. 406) menar 
att när vi talar utvecklas tänkandet: ”Språket tjänar inte som uttryck för 
en färdig tanke. En tanke som förvandlas till språk omkonstrueras och 
ändrar form. Tankar uttrycks inte i orden, utan fullbordas i dem.” Språket 
möjliggör också en dialog som leder till lärande. Douglas Barnes (1978, 
s.107) utgår bl.a. från Vygotskij och betonar att språket och talandet 
hjälper oss att bli delaktiga i samhället: ”Genom språket kan vi på en gång 
mottaga en meningsfull värld från andra och skapa en mening genom att 
omtolka den världen för våra egna syften.” 

En annan aspekt av att språk, talande och lärande hör ihop framförs av 
Jay Lemke (1990), som i ”Talking Science” skriver : ”… the mastery of a 
specialized subject like science is in large part mastery of its specialized 
ways of using language.” (Lemke, 1990, s. 21). Han menar att lärande i ett 
kunskapsområde handlar om att tillägna sig den speciella diskurs5 som 
hör till det området och som bl.a. inbegriper speciella begrepp och 
samband. Lemke talar om att olika ”thematic patterns” hör till olika 
ämnen. Dessa kan uttryckas på varierande sätt men de grundläggande 
sambanden är desamma. När vi lär oss att uttrycka dessa mönster så lär 
vi oss samtidigt ämnet. 

                                                             
4 Vygotskiij levde mellan 1896-1934. 
5 Med diskurs menas ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” (Winther Jørgensen & 
Phillips, 2000, s. 7). Se vidare kap. 3 s. 63. 
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Flerstämmighet 

Olga Dysthe (1996) har studerat elevers användning av språket i 
klassrummet, deras samtal och skrivande. Hon beskriver sina slutsatser i 
”Det flerstämmiga klassrummet”. Hon är starkt influerad av Michail 
Bakhtin6 som, liksom Lev Vygotskij, verkade Ryssland och Sovjet-
unionen, och hans teorier om språk och samspel. Bakhtin (1981) skriver 
bl.a.: ”Livet är dialogiskt till sin natur. Att leva är att engagera sig i en 
dialog, att ställa frågor, lyssna svara komma överens osv.” (Bakhtin, 1981, 
s.318, citerad och översatt i Dysthe 1996 s. 63). Olga Dysthe menar att 
Bakhtins idéer om hur mening och förståelse skapas är av stor betydelse 
för hur undervisningen bör utformas. Det är inte individer utan ett 
kollektivt ”vi” som skapar mening när vi på ett eller annat sätt 
kommunicerar med varandra. Hon pläderar för det ”flerstämmiga 
klassrummet ” där alla elever gör sina röster hörda och där ”spänningen 
mellan olika yttringar skapar möjligheter för tolkning och reflektion hos 
lyssnarna även om de inget säger. Det var just i denna spänning, denna 
sammanställning av olika perspektiv, som Bakhtin såg det dynamiska 
element som ligger i att man skapar en mening genom en diskurs. Det är i 
mötet, och ganska ofta i konflikten, mellan begreppssystem hos den som 
talar och den som lyssnar som nya element skapas och en ny förståelse 
uppstår, en förståelse som skiljer sig från den som de två personerna 
hade på förhand” (Dysthe, 1996, s. 67). Dysthe slår fast att det finns en 
stor inlärningspotential i flerstämmigheten. 

Samtalens karaktär 

När ett samtal är flerstämmigt och inriktat mot en gemensam fråga så får 
det en viss karaktär. Douglas Barnes och Frankie Todd (1978, 1995) har 
undersökt 12-13-åringars diskussioner i olika ämnen och 
uppmärksammat det de kallar ”exploratory talk”. Det kan beskrivas som 
sekvenser av yttranden där flera elever ”tänker högt” tillsammans och är 
öppna för varandras synpunkter (1995, s. 9, 15-16). ”Exploratory talk” 
karakteriseras av att talarna kan tveka och ändra inriktning, uttalandena 
är trevande och försiktiga, påståenden och frågor förs fram i en öppen, 
hypotetisk form som inbjuder till modifikation och gissningar och 
deltagarna styr samtalet själva och reflekterar över sina uttalanden. 
”Exploratory talk” är inriktat mot dialog och samarbete samtidigt som det 
öppnar för olika sätt att tolka och förstå världen. Sådana samtal är intima 
till sin karaktär och är något annat än det som Barnes och Todd (1995 s. 

                                                             
6 Bakhtin levde mellan 1895-1975 



 17 

15-16) kallar ”presentational talk”, vilka handlar om att lägga fram färdiga 
idéer och som kan liknas vid små föreläsningar. I ”exploratory talk” 
använder eleverna gemensamt sina tidigare erfarenheter för att utforska 
och förstå det nya de ställs inför. Tillsammans kan de konstruera ett nytt 
sätt att se på världen vilket även kan innefatta att de ser sina gamla 
erfarenheter i nytt ljus. Detta, menar Barnes och Todd (1995, s. 10-11), är 
det som utmärker lärande. Barnes och Todd använder själva inte 
”exploratory talk” som ett analytiskt redskap, men de lyfter fram det som 
något som höjer kvalitén på det lärande samtalet.  

”Exploratory talk” är en term som också används av Neil Mercer (1996, 
2000, s. 153, 2004) men i en delvis annorlunda betydelse. Mercer´s 
definition av ”exploratory talk”, här översatt till ”utforskande samtal”, är 
mer specifik och innebär bl.a. att deltagarna kritiskt granskar och 
utmanar varandra. Barnes´ och Todd´s beskrivning av vad de kallar 
”exploratory talk” är bredare och innefattar även det Mercer kallar 
”cumulative talk”, (adderande samtal). Adderande samtal innebär att 
deltagarna i samförstånd men utan att framföra alternativa påståenden, 
konstruerar en gemensam förståelse. I sina analyser av hur 
samtalssekvenser mellan elever (och andra samtal) kan karakteriseras 
använder Mercer sig av totalt tre ”arketypiska former” (2004):  

Disputerande samtal7, (disputational talk), karakteriseras av att 
deltagarna inte kommer överens och att de 
fattar beslut individuellt. De gör få försök 
att samla sina resurser, att ge konstruktiv 
kritik och lägga fram förslag. Själva talet är 
också karakteristiskt – korta uttalanden 
som består av påståenden eller utmaningar 
och motsägande påståenden. (”Ja, det är 
det.” ”Nej, det är det inte.”). 

Adderande samtal (cumulative talk), i vilket talarna, positivt 
men okritiskt, bygger på vad de andra har 
sagt. Deltagarna använder samtalet för att 
konstruera en ”gemensam kunskap” genom 
att samla ihop bidrag. Samtalet 
karakteriseras av repetition, bekräftelser 
och utvecklande av innehåll och betydelse. 

                                                             
7 Denna beskrivning av olika karaktärer på samtal är min översättning från Mercer (2004). 
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Utforskande samtal (exploratory talk), i vilket deltagarna enga-
gerar sig kritiskt men konstruktivt i 
varandras idéer. Påståenden och förslag 
läggs fram för gemensamt övervägande. 
Förslag kan utmanas och utmaningarna 
ifrågasättas, men utmaningarna motiveras 
och alternativa hypoteser läggs fram. Alla 
deltar aktivt och deras åsikter efterfrågas 
och beaktas innan beslut tas gemensamt. I 
motsats till de ovan nämnda typerna av 
samtal så görs här kunskaperna tillgängliga 
för alla och motiveras tydligt i talet. 

Mercer menar att samtalets kvalité och möjlighet att vara lärande ökar 
när det har stora inslag av utforskande samtal medan disputerande 
samtal knappast leder framåt. Adderande samtal ger också möjligheter 
till lärande men inte i samma grad som utforskande samtal som också 
innefattar ifrågasättande och utmaningar. Mercer´s slutsatser, att det är 
samtal där deltagarna för fram olika ståndpunkter och perspektiv som är 
mest värdefulla för lärandet i grupperna, delas av andra forskare (se t.ex. 
Alexopoulou & Driver, 1996, Bennet et al., 2004). 

Känslor och lärande 

Elevernas känslor påverkar lärandet och lärande påverkar elevernas 
känslor. Alsop (2003, 2005) menar att utifrån att lärande kan betraktas 
som ett riskfyllt arbete, där man omprövar något som tidigare tagits för 
givet, är det klart att lärande involverar känslor. Även om förut-
sättningarna är de bästa, att t.ex. eleverna har goda förkunskaper och har 
möjligheter till en dialog med positiva och kunniga lärare eller kamrater, 
så är det inte säkert att ett avsett lärande kommer till stånd. Viljan att 
lära, intresset och engagemanget är avgörande. De undersökningar som 
gjorts pekar mot starka samband mellan elevers lärande och glädje, 
välbefinnande, intresse, oro och tristess. (Laukemann et al. 2003). David 
Ausubel (1978, kap 2), som kanske är mest känd som den som påpekade 
att det viktigaste i undervisning är att utgå från elevens förkunskaper, 
menar att det som ska läras måste upplevas som meningsfullt och att 
eleven själv måste välja att lära sig.  

Drivkrafter kan variera och elever kan engagera sig i sitt lärande 
utifrån olika motiv t.ex. nyfikenhet, viljan att bli kompetent medlem i 
gruppen, önskan om att få bra betyg eller möjligheten till mer status och 
makt. Många utbildningsforskare har uppmärksammat detta. Karen 
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Beyer (1992) beskriver i ”Det er ikke tænkning det hele” hur olika 
affektiva faktorer, som känslor, preferenser, åsikter och strävanden 
påverkar elevers lärande. De känslor som elever uttrycker gentemot 
ämnesinnehåll och undervisning har inte bara betydelse för lärande inom 
det begränsade delområde som är aktuellt just vid det tillfället, t.ex. ellära 
under några fysiklektioner. Det betyder också något för lärandet i ämnet i 
allmänhet och i ett längre perspektiv. Med en hänvisning till Dewey 
menar Sveinung Vaage (2001) att den viktigaste attityd8 som kan 
utvecklas i läroprocessen är viljan att fortsätta att lära. I alla läro- 
situationer ingår skapandet av en attityd till det man lär sig, sympati, 
antipati eller likgiltighet. Detta meta-lärande kan i långa loppet vara 
viktigare för elevens lärande i ämnet än de för tillfället aktuella 
ämneskunskaperna. 

Känslor och intresse kan ofta kopplas till frågan om varför ett avsett 
lärande ibland uteblir. Den danske utbildningsforskaren Knud Illeris 
(1999 s. 91) skriver: ”…ur ett pedagogiskt perspektiv är det lika viktigt att 
ta reda på vad som händer när elever eller kursdeltagare inte lär sig 
någonting eller lär sig något annat än det åsyftade”. Illeris menar att det 
kan handla om ”fellärande” eller ”motstånd och försvar”. I 
fysikundervisningen skulle fellärande kunna innebära att elevernas nya 
förståelse för fenomen och samband inte stämmer med skolfysiken. 
Motstånd och försvar hör ihop med inställningen till ämnet och 
skolsituationen och rymmer en stor pedagogisk utmaning och potential. 
Nancy Brickhouse tar upp motstånd i sin artikel ”Embodying science: A 
Feminist Perspective on Learning” (2001). Hon poängterar att det är 
viktigt att uppmärksamma de individer som gör motstånd mot lärandet 
och förstå det som en sida av ett identitetsskapande. Det handlar om att 
vilja eller inte vilja bli en del av en viss gemenskap och kultur. När det 
gäller t.ex. lärande i naturvetenskap, är det viktigt att se hur eleven 
engagerar sig i ämnet utifrån vem hon eller han är och vill bli, hur 
identiteten förhåller sig till de naturvetenskapliga ämnenas kultur och 
undervisningens kontext. Brickhouse trycker på genusaspekterna när det 
gäller lärande. Eftersom genus är en sådan viktig del av en persons 
identitet spelar genus ofta en påtaglig roll i elevens motstånd mot 
och/eller intresse för undervisningen i naturvetenskap. 

Brickhouse (2001) menar att viljan att lära och viljan att bli någon 
hänger ihop. Vad man vill lära hör ihop med vem man vill vara och vad 
man lär hör ihop med vem man blir. Lärande är alltså inte bara en fråga 

                                                             
8 Attityd är ett vidare begrepp än känslor men det inbegriper bl.a. känslor (Zembylas 2004) 
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om att få kunskaper, det är en fråga om att avgöra vilken slags person 
man är och vill bli. Även Etienne Wenger (1998, s. 215) kopplar ihop 
lärande med identitetsutveckling: ”Because learning transforms who we 
are and what we can do, it is an experience of identity. It is not just an 
accumulation of skills and information, but a process of becoming – to 
become a certain person or, conversely, to avoid becoming a certain 
person.” Wenger´s och Brickhouse´s perspektiv innebär att känslor 
riktade mot ett kunskapsområde eller en lärandesituation kan vara 
uttryck för något som rör identitetsuppfattning och identitetsskapande. 
De knyter lärande till något som är centralt i människors liv och sätter 
fingret på orsakerna till att så starka känslor kan vara knutna till 
lärandeprocessen. 

Elevers känslor i en situation då de diskuterar i grupp, varierar 
beroende på en rad olika omständigheter och är riktade mot olika håll. 
Det kan handla om relationerna till de andra gruppmedlemmarna, till 
ämnet och uppgifterna eller till själva situationen att tala och arbeta i 
grupp. När det gäller den senare frågan, är elevers inställning till att lösa 
problem i grupp oftast positiv. I de fall då elever tillfrågats uttrycker de 
att gruppdiskussioner är intressanta, givande och en rolig undervisnings-
form (André, 1999, Benckert et al., 2005, Both & James, 2001, Ho & Boo, 
2007, Hänze & Berger 2007). 

Gruppdiskussioner praktiken 

Frågan om hur gruppdiskussioner fungerar i undervisning handlar om 
huruvida gruppdiskussioner, som de genomförs idag, är lärande 
situationer och vilka möjligheter det finns att organisera dem så att de 
blir mer givande. Forskningen om gruppdiskussioner i praktiken mynnar 
inte sällan ut i mycket handfasta råd om t.ex. uppgifters utformning och 
gruppers sammansättning. Samtidigt knyts den ofta till olika teoretiska 
perspektiv både när det gäller utgångspunkter och vad resultaten pekar 
på. Det pågår en diskussion där forskare relaterar till varandras resultat 
och den samlade forskningen ger en bred bild och ett rikt underlag för ett 
praktiskt verkställande i skolorna. 

Lärande i diskussionerna 

Flera rapporter visar på positiva resultat vad gäller gruppdiskussioner 
och lärande i olika ämnen och visar att elever genom gruppdiskussioner 
oftast fördjupar sitt kunnande inom det aktuella området (se t.ex. korta 
översikter i Edwards, 2005, Mercer & Littleton, 2007). Cohen (1994) 
hänvisar också till i stort sätt positiva resultat från andra forskare men 
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menar att det finns en variation mellan resultaten från de olika studierna 
som tyder på att goda resultat i gruppernas lärande bara kan uppnås 
under vissa förhållanden. I en forskningsöversikt om gruppdiskussioner i 
undervisning i naturvetenskapliga ämnen (Bennett et al., 2004), så 
uttrycker sig författarna också något försiktigt. De listar 114 artiklar som 
är skrivna mellan 1980 och 2002 och som handlar om elever mellan 11-18 
år. Författarna menar att det inte är lätt att få någon överblick över 
resultaten från de aktuella undersökningarna och att dra generella 
slutsatser. Studierna gäller oftast en speciell situation och det är svårt att 
se hur de bidrar till något generellt mönster. 14 av artiklarna valdes dock 
ut utifrån att de på ett mer övertygande sätt pekade mot generella 
slutsatser när det gällde hur smågruppsdiskussioner påverkade elevernas 
förståelse av hur observationer och erfarenheter kan kopplas ihop med 
naturvetenskapens modeller och teorier. Bennet et al. menar att det finns 
rimliga bevis för att diskussioner som bygger på att deltagarna från 
början har olika synsätt och förståelse och att de diskuterar ett problem 
där det också presenteras olika synsätt eller en konflikt, leder till en 
signifikant ökad förståelse. De påpekar också att det inte finns någon 
studie som visar att smågruppsdiskussioner skulle vara skadliga för 
elevernas förståelse. 

Den forskning som undersöker om elevers gruppdiskussioner ger 
möjligheter till effektivt lärande gör i huvudsak detta på två olika sätt. 
Dels använder man för- och eftertester för att studera elevernas 
individuella kunskaper och deras behållning av diskussionerna. Dels 
undersöker man själva samtalen, hur de utvecklas både till innehåll och 
till karaktär. Ibland kombineras metoderna (se t.ex. Bianchini, 1997). 
Inriktningen mot att studera samtalets kvalitéer kan knytas till ett 
sociokulturellt forskningsperspektiv9 och illustreras t.ex. av Barnes´ och  
Todd´s (1978, 1995) studier av 12-13 åringars gruppdiskussioner i olika 
ämnen. De har undersökt vad som händer när eleverna samtalar. De 
tittar på det sociala samspelet och de strategier för lärande 
gruppmedlemmarna ger uttryck för. De undersöker samverkan mellan 
språkets kommunikativa och kognitiva (betydelseskapande) funktioner 
genom att bl.a. studera kvalitén på elevernas samarbete och vad resultatet 
blir av att i gruppdiskussioner ge dem mer kontroll över lärande-
processen. När det gäller innehållet i elevernas samtal menar Barnes och 
Todd att elevernas lärare ofta blev imponerade av de kunskaper som 

                                                             
9 Ett sociokulturellt perspektiv på lärande fokuserar kommunikation och interaktion mellan 
människor och betonar att denna alltid sker i vissa sociala och kulturella sammanhang 
(Säljö 2000 s. 22, se även s. 49). 



 22 

konstruerades i samtalen (1995 s. 17). Neil Mercer och Karen Littleton 
(2007, s. 26) skriver att forskning om elevers lärande i grupp numera 
handlar mindre om effektivitet i grupperna och mer och mer inriktar sig 
mot vilken slags interaktion som blir följden av t.ex. olika utformning av 
gruppens uppgifter eller olika sammansättning av gruppen. Detta innebär 
mer processinriktade studier där elevernas samarbete, tal och handlande 
kommer i fokus. Man vill identifiera vad i interaktionen som har 
betydelse för lärandet.10 Mercer och Littleton (2007, s. 27) hänvisar till 
flera forskningsresultat som visar att det finns ett tydligt samband mellan 
kvaliteten på elevernas samtal i grupperna och på elevernas individuella 
prestationer efteråt. Effektiviteten, dvs. hur lärande samtalen är, och 
samtalens karaktär är kopplade till varandra. Mercer et al. (2004) visar 
också att när elever lär sig tekniker för utforskande samtal och undervisas 
om varför det gynnar lärande, så får detta betydelse. Det påverkar inte 
bara elevernas lärandet i själva gruppdiskussionerna utan är även positivt 
för atmosfären och samtalskvalitén i de aktuella klasserna, en lång tid 
framöver. 

Ett exempel på hur lärande i grupp utvärderas genom för- och 
eftertester är en undersökning bland universitetsstuderande i Minnesota 
(Heller, Keith & Anderson, 1992). Studenterna löste fysikproblem 
tillsammans och det visade sig att de studenter som hade lärt sig en 
lösningsstrategi och arbetat med problemen i grupper hade bättre 
resultat och högre kvalitet på sina lösningar i en individuell eftertest än 
de elever som genomgått en traditionell undervisning utan 
gruppdiskussioner. Detta gällde både högpresterande och lågpresterande 
elever, de förbättrade sina kunskaper i samma grad. Man jämförde också 
de lösningar som presenterades av grupperna med lösningar av 
motsvarande problem som åstadkoms individuellt av den elev i gruppen 
som tidigare nått bäst resultat. Det visade sig att de lösningar som 
grupperna producerade var överlägsna de som de duktigaste 
presenterade individuellt. Detta visar att gruppernas resultat inte bara är 
en produkt av den mest högpresterande eleven i gruppen utan att det 
verkligen är samarbetet som har betydelse.  

Det sociala samspelet i grupperna 

Flera studier pekar på att ett välfungerande social samspel i grupperna är 
avgörande för att elevernas diskussioner ska bli givande. De tar upp 

                                                             
10 Mercer och Littleton (2007 s. 29) för även fram att samtal och interaktion kan vara ett 
slags lärande i sig, ett sätt att tänka tillsammans, ”interthinking”.  
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problem som kan uppstå med t.ex. dominerande elever och konflikträdda 
grupper och föreslår lösningar. Barnes (1978) uttrycker att ”eftersom 
språkets sociala och betydelseskapande funktioner löper parallellt, måste 
vi studera sambandet mellan de två funktionerna”.  

Det sociala samspelets betydelse för hur elever lär naturvetenskap i 
grupp har i forskningen belysts ur olika synvinklar och olika aspekter på 
relationerna mellan eleverna har lyfts fram. En förutsättning för att 
gruppmedlemmar ska kunna diskutera olika synsätt och på så sätt 
komma framåt är att de är öppna och respekterar varandra (Alexopoulou 
& Driver, 1996). Att eventuella informella ledare i grupperna är 
inkluderande och ser till att alla deltar är också avgörande för gruppens 
kompetens och engagemang (Richmond & Striley, 1996). Andra viktiga 
faktorer som bidrar till ett lyckat grupparbete är att varje elev tar ett 
individuellt ansvar för att göra ett så gott arbete som möjligt, att man inte 
förlitar sig på andras arbete, och att man ser vilka gruppmedlemmar som 
måste bli uppmuntrade och få hjälp (Heller &  Hollabaugh, 1992). Heller 
& Hollabaugh (1992) fann framför allt två orsaker till att grupperna och 
elevernas lärande vissa fall inte fungerade så bra. Ibland var en elev så 
dominerande att vissa andra tystnade och ibland var gruppen så tydligt 
konflikträdd att man antingen snabbt accepterade vissa förslag utan att 
diskutera eller så undvek man en diskussion genom att föreslå att man 
skulle rösta om vilket förslag till lösning som var bäst. Konflikträdsla tas 
även upp i en artikel av Driver, Newton & Osborne (2000). Författarna 
beskriver en slags kulturkrock som kan uppstå då elever medvetet ska 
argumentera mot varandra. Argumenterande förknippas av eleverna med 
en kultur där man inte lyssnar på varandra utan bara visar upp sin 
kunskap och skicklighet och kan därför vara svårt att acceptera. 

David Johnson, Roger Johnson och Edythe Johnson Houbec (1994. s. 
25), som arbetat mycket med ”cooperative learning”, menar att det är fem 
komponenter i samarbetet som måste fungera: 

• Det måste finnas ett ömsesidigt positivt beroende i gruppen, att 
eleverna upplever att alla gruppmedlemmar behövs och kan bidra 
med något. 

• Interaktionen mellan medlemmarna måste vara uppmuntrande och 
stödjande samtidigt som de kan utmana och ifrågasätta. 

• Alla gruppmedlemmarna måste ta ett personligt ansvar för gruppens 
arbete. Det innebär att de inte ska åka snålskjuts på andras arbete 
och att alla ska kunna redogöra för gruppens resultat. 
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• Samarbetsskicklighet och kunskap om vad som krävs för att arbeta 
tillsammans och lösa konflikter i smågrupper måste uppmuntras och 
också undervisas om. 

• Grupperna måste få tid att reflektera över, utvärdera och diskutera 
sitt samarbete. 

För att arbetet i smågrupper ska bli effektivt och resultera i 
”cooperative learning” krävs alltså mycket mer än att bara placera några 
elever tillsammans och ge dem en arbetsuppgift (ibid. s. 35).  

Ett sätt att få grupperna att fungera smidigare kan vara att tilldela 
medlemmarna olika roller t.ex. som ordförande, sekreterare, observatör 
och skeptiker (Johnson et. al, 1994, s. 40), (Heller &  Hollabaugh, 1992). 
Skeptikerrollen gör det möjligt att framföra kritik och fördjupa 
diskussionen utan att det blir så personligt positionerande. I en 
undersökning av gymnasieelevers gruppdiskussioner i fysik visar 
Benckert et al. (2005) att en elev som fungerar som skeptiker kan ställa 
”dumma frågor” utan att själv känna sig som ”dum”, frågandet ingår ju i 
hennes uppgift.  

Att det sociala samspelat och tillhörande maktrelationer kan vara 
mycket komplexa framhålls av Stephan Ritchie (2002) som observerat 
och intervjuat elever från årskurs 6 när de genomförde natur-
vetenskapliga försök i små grupper. Han utgår från bl.a. Foucault´s 
maktbegrepp där makten är spridd och inte nödvändigtvis alltid utövas av 
en individ som har makt över en som är maktlös. Ritchie ser hur elever 
både kan ha makt och vara maktlösa i en och samma situation. Vad som 
blir avgörande för om situationen kan bli lärande för eleverna är om de är 
överens om de regler som gäller i det aktuella sociala sammanhanget och 
kan göra sig själva förståeliga och förutsägbara för de andra. När två 
elever i Ritchie´s studie själva positionerar sig som kunniga samtidigt 
som deras kamrater positionerar dem på ett annat sätt, fungerar inte 
samspelet och då hindras utvecklingen i gruppen.  

Gruppernas sammansättning 

Heller & Hollabaugh (1992) har undersökt vilken gruppstorlek som är 
mest lämplig när studenter löser fysikproblem i grupp. Man prövade med 
grupper om 2, 3 eller 4 elever och fann att de som arbetade i par inte 
klarade att lösa problemen i samma utsträckning som de större 
grupperna. Om fler röster hörs så kommer också fler lösningsförslag 
fram. I paren dominerade ofta en elev medan det i större grupper ofta var 
en elev som tog rollen att ”medla” mellan elever med olika ståndpunkter 
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så att det verkligen blev en diskussion. Man fann också att bland 
studenterna i studien, som inte var så vana att arbeta tillsammans, så 
fungerade grupperna med 3 elever bäst eftersom det ofta hände att den 
fjärde eleven hamnade utanför diskussionen.     

Liknande slutsatser drar forskare som undersökt högstadieelever i 
Grekland (Alexopoulou & Driver, 1996). Eleverna försökte förklara enkla 
fysikfenomen i praktiken. De arbetade i grupper om 2 eller 4. Att ha 
arbetat i 4-grupper ledde till större individuella framsteg för grupp-
medlemmarna när de sedan testades. En analys av hur grupperna 
samarbetade pekade mot att skillnaderna berodde på de mer begränsade 
möjligheterna till samverkan som fanns i de mindre grupperna. Om 
paren var tävlingsinriktade eller samarbetsvilliga, vad eleverna ansåg om 
sin partner och hur de tolkade frågorna, fick stor betydelse för om de 
lärde sig något eller inte. I den stora gruppen fanns fler möjliga 
konstellationer. Om t.ex. två elever blev osams så kunde en tredje gå in 
och lösa upp knutarna.  

Sue Rosser (1998) diskuterar villkoren för att lyckas i grupparbeten 
och refererar till forskning som visar att grupperna bör ha mellan tre och 
sex medlemmar. Hon tar dock upp risken att någon gruppmedlem 
hamnar utanför diskussionen om antalet i gruppen överstiger fyra. 

Att i grupperna blanda elever med olika prestationsförmåga kan vara 
positivt även för dem som är högpresterande. Carter, Jones & Rua  
(2003) menar grupparbete inte behöver betyda att de som är mer insatta 
i ett område ”mjölkas” på kunskap. De fann att det inte hade någon  
betydelse för högpresterande elevers senare resultat vilka 
samarbetspartners de hade haft, om de var hög eller lågpresterande. 
Heller &  Hollabaugh (1992) fann att grupper med elever med blandad 
prestationsförmåga presterade lika bra som grupper där alla elever var 
högpresterande och bättre än grupper där alla elever var på medelnivå. 
Eleverna på de olika nivåerna kompletterar varandra genom att de 
duktigaste ser lösningsmöjligheterna men ofta gör det för komplicerat 
medan de andra håller diskussionen på rätt spår och pekar på enklare 
lösningar. De elever som inte riktigt förstår sammanhangen kan också 
föra diskussionen framåt. Genom att kräva förklaringar kan de hjälpa de 
andra eleverna till djupare förståelse. Dessa tvingas då bli tydliga för sig 
själva och andra och upptäcker kanske felaktigheter i sina resonemang. 
Gijlers & de Jong (2004) visar att diskussioner i heterogena pargrupper 
är bra, både för hög och lågpresterande elever, men att mycket olika 
förkunskaper kan ge eleverna problem om den som vet mer inte vill 
diskutera på kamratens nivå. Benckert et al. (2007) kommer fram till att 
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skillnaden mellan elever i en grupp inte bör vara alltför stor då det kan 
leda till att den svagaste upplever diskussionen som för svår och inte 
deltar.  

Könssammansättningen i diskussionsgrupper diskuteras av bl.a. 
Heller och Hollabaugh (1992) De rapporterar att samkönade grupper 
eller grupper som bestod av två flickor och en pojke presterade bättre än 
grupper med två pojkar och en flicka. I de senare blev flickan ofta 
marginaliserad. Detta gällde även om hon hade lätt för att uttrycka sig 
eller tidigare presterat bättre än pojkarna. I en reviewartikel om 
smågruppers arbete i naturvetenskap tar Eileen Scanlon (2000) upp att 
flickor ofta missgynnas i könsblandade grupper, de är mindre aktiva och 
har mindre inflytande på arbetet. De är också mer benägna att hålla med 
andra medlemmar och stödja dem. Liknande resultat rapporteras av Ding 
& Harskamp (2006). Benckert et al. (2007) menar att det inte finns något 
fast mönster för hur flickor och pojkar agerar och bemöts i 
diskussionsgrupper men att det kan vara en bra regel att aldrig placera 
elever från minoritetsgrupper (t.ex. kvinnliga studenter i fysik på 
universitetet eller etniska minoriteter) ensamma i en grupp. Vikten av att 
uppmärksamma vilka elever som på något sätt är i underläge i den 
aktuella situationen och det aktuella ämnet och att se till att de inte blir 
dem ensamma i grupperna, har också lyfts fram av Sue Rosser (1998). 

Scanlon (2000) tar upp att könssammansättningen har betydelse för 
samtalens karaktär. Hon diskuterar bl.a. forskningsresultat som visar på 
att det inte alltid är fruktbart för diskussionen att gruppmedlemmarna för 
fram olika åsikter. Meningsmotsättningar hanteras olika i olika grupper 
och Scanlon menar att kön här är en viktig faktor. I reviewartikeln av 
Bennet et al. (2004) pekar författarna på att grupper med bara pojkar och 
grupper med bara flickor ofta samspelar på olika sätt. I pojkgrupper lyfts 
meningsskiljaktigheter i argumenten fram och eleverna konfronterar 
varandra medan eleverna i flickgrupper letar efter det gemensamma i 
förklaringar och förutsägelser. Liknande iakttagelser beskrivs i en 
undersökning där högstadieelever löser fysikproblem i grupp 
(Alexopoulou & Driver, 1997). I grupper med enbart pojkar finns ett 
tävlingsinslag medan flickgrupper söker konsensus utan att säga emot 
varandra. I denna studie visas, genom för- och eftertester, att detta inte 
påverkar resultaten i eftertesterna. Författarna frågar sig om de olika 
sätten att samtala kanske bara är olika vägar till samma resultat. Cathie 
Holden (1993), som undersökt grupper som arbetar med teknik, 
matematik och språk, kommer bl.a. fram till att gruppens 
könssammansättning påverkar kvalitén på diskussionen. Om det är fler 
pojkar än flickor i gruppen så minskar abstraktionsnivån i samtalen. 
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Hänze & Berger (2007) tar upp en annan aspekt av hur 
gruppdiskussioner i fysik får olika betydelse för flickor och pojkar. De 
visar hur flickors självuppskattning och känsla av kompetens påverkas 
positivt efter att ha deltagit i gruppdiskussioner enligt jigsaw-metoden11. 
För pojkar var det ingen skillnad om de haft traditionell undervisning 
eller gruppdiskussioner. 

Lärarens roll  

Att lärarna också har en viktig roll, när det gäller att stimulera till 
frågande och diskussion, betonas i många studier om gruppdiskussioner. 
Det är viktigt hur gruppdiskussionerna organiseras t.ex. hur grupperna är 
sammansatta och vilka uppgifter eleverna får. Läraren bör vara tillgänglig 
under lektionerna för att stödja grupper som kör fast och det är viktigt att 
läraren kan uppmuntra eleverna att själva reflektera över hur de lär sig 
bäst, hur en bra gruppdiskussion bör gå till och vilket ansvar de har för 
varandra i gruppen. 

Driver, Newton & Osborne (2000) påpekar att lärares situation inför 
diskussioner i klassrummet kan vara problematisk. Många lärare är 
medvetna om värdet av elevernas diskussioner för lärandet, men de 
saknar strategier för att strukturera diskussionerna i smågrupper och i 
klassrummet så att de fungerar bra. De har inte de färdigheterna på sin 
pedagogiska repertoar. Att lärarens roll är mycket komplex och måste 
innefatta olika slags stöd till eleverna tas upp av Hoogan (1999). Hon 
beskriver ett projekt med grupparbeten som i stort sett misslyckades då 
lärarna inte var aktiva och gav stöd till eleverna både på en metakognitiv 
och på en mer konkret nivå. De kunde inte hjälpa eleverna att koppla sina 
rätt omfattande kunskaper om samarbete och diskussioner till det egna 
beteendet i grupperna. Att lärarens betydelse i gruppdiskussions-
sammanhang behöver undersökas och konkretiseras är också något som 
tas upp i reviewartikeln av Bennet et al.  (2004). 

Stephen Ritchie (2002) betonar att lärare måste vara uppmärksamma 
på hur eleverna positionerar sig eller positioneras i det sociala samspelet. 
Om grupperna inte fungerar och läraren blir inblandad i att hjälpa dem 
tillrätta så finns det stor risk för misstolkningar som leder till att lärarens 
intervention inte får önskat resultat eller till och med förvärrar 
situationen. I försök att lösa konflikter kan lärare själv bli positionerade 

                                                             
11 Jigsaw-metoden innebär att elever först undersöker en fråga i en grupp och sedan går 
som enskilda ”experter” till andra grupper och berättar och diskuterar vad deras första 
grupp kommit fram till. 



 28 

eller positionera sig så att de tar ställning för en viss tolkning av 
händelserna, en viss berättelse (story-line), som lyfts fram av någon av 
eleverna. En ökad vaksamhet och insikt i hur maktpositioner används och 
förhandlas i elevernas samtal kan vara ett steg på vägen mot att förstå 
gruppdynamiken och bistå eleverna. 

Läraren har alltså betydelse för elevernas lärande i grupp-
diskussionerna men gruppdiskussionerna kan också påverka lärarens 
förståelse för vad som är problematiskt för eleverna. I en studie över hur 
universitetsstudenter löser fysikproblem i smågrupper visar Benckert et. 
al (2008) hur lärarna blir överraskade av att studenterna får problem 
med hur ljudvågor går från ett medium till ett annat. Lärarna hade 
tidigare trott att detta var något enkelt och lättförståeligt. Genom att 
eleverna får möjlighet att diskutera och artikulera det de ser som 
problematiskt så får lärarna nya insikter. 

Uppgifternas utformning 

När läraren utformar laborationer och problem som eleverna ska lösa 
tillsammans så är det naturligtvis viktigt att dessa är ”diskussionsvänliga” 
och verkligen inbjuder till att tänka tillsammans. Elizabeth Cohen (1994) 
skriver i en review-artikel om elevers arbete i små grupper att 
uppgifternas karaktär har stor betydelse för hur effektiv elevernas 
interaktion blir. Hon menar att uppgifter som verkligen kräver att alla i 
gruppen engagerar sig och som inte kan lösas enskilt, samt att uppgifter 
som är öppna och inte hade bara ett enda korrekt svar, gynnar 
interaktionen och elevernas behållning av diskussionen.  

I den undersökning som gjordes bland fysikstudenter i Minnesota 
(Heller, Keith & Anderson, 1992) har lärarna lagt ner mycket energi på att 
utarbeta s.k. kontextrika problem. De vill att eleverna ska fokusera på 
vilka fysikbegrepp och principer som är användbara i det aktuella fallet 
istället för vilken formel som passar. Kontextrika problem utmärks bl.a. 
av att de är korta historier där eleverna ofta är huvudpersoner och det 
måste framstå som intressant för eleverna att få reda på svaret. 
Föremålen i problemet är inte klossar, tyngder och sluttande plan utan 
hämtade från elevernas erfarenhetsvärld utanför fysikklassrummet. 
Kontextrika problem har använts i gruppdiskussioner i svenska 
sammanhang på gymnasium och högskola och utvärderingar har visat 
hur de både stimulerar diskussionen och upplevs som intressanta 
(Benckert et al. 2005, Enghag, Gustafsson & Jonsson, 2006). 

Elever i motsvarande gymnasiet i Australien, som löser fysikproblem 
individuellt, klarar problemen bättre när det är insatta i en ”real-life 
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context” än när de är abstrakta och avskalade (Rennie & Parker, 1996). 
Eleverna uttrycker att de har lättare att visualisera vad som händer i 
uppgiften. Författarna varnar dock för kontextinskrivningar som kan 
upplevas som konstlade och påklistrade. Om kontexten är irrelevant kan 
den istället verka förvirrande. 

Lärande i fysik i gruppdiskussioner 

Forskning som handlar om lärande i fysik i skolan har ofta varit inriktad 
mot hur elever hanterar fysikens speciella begrepp och samband. Från 
det att forskare mot slutet av 70-talet började undersöka elevers 
begreppsuppfattningar inom bl.a. fysik och fann stora brister hos såväl 
skolelever som universitetsstudenter, har ”conceptual change” eller 
begreppsförändring varit ett starkt inslag i en pågående diskussion om 
hur elever lär fysik (Treagust & Duit, 2008). Diskussionen handlar om 
hur elevers ”vardagsförståelse” kan övergå i mer vetenskaplig 
begreppsförståelse. Denna forskning inriktade sig i början på att 
kartlägga brister i elevers uppfattningar, ”misconceptions”. Det handlade 
om att elevernas begreppsuppfattning måste ändras radikalt (Duit & 
Treagust 1998). Senare forskning ändrar inriktning och undersöker hur 
elevernas ”vardagsförståelse” kan byggas på och användas för en utvidgad 
förståelse som inbegriper en mer vetenskapligt syn på begrepp. Detta kan 
betecknas som ”conceptual growth” (Duit & Treagust, 1998) eller som 
”concept substitution” (Grayson, 2004).  

Det individuella och det kognitiva perspektivet var från början 
dominerande inom forskningen omkring begreppsförändring men när 
sociokulturella perspektiv på lärande började göra sig gällande under 
främst 90-talet, ökar intresset för de yttre villkor och det sammanhang 
som omger eleverna. Det finns också ett ökande intresse för affektiva 
faktorer, för känslor och engagemang (Treagust & Duit, 2008). 
Inriktningen mot ”the learning environment” har bl.a. innefattat elevers 
och lärares interaktion. Samtal ses som viktiga samtidigt som elevers 
begreppsuppfattning finns kvar i fokus. Mercer (2008) menar att det är 
mötet mellan olika synsätt i samtal mellan elever eller mellan lärare och 
elever, som kan leda till ”conceptual change”. Han pekar på behovet av 
ytterligare forskning på just samtal i klassrummet för att förstå hur dialog 
kan ha betydelse för ”conceptual change” och menar att forskningen 
måste ta upp både kognitiva aspekter och de sociala aspekter som har att 
göra med kommunikationen i klassrummet. 
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I aktuell forskning om gruppdiskussioner i fysik är elevers 
begreppsuppfattningar ett centralt tema. Av drygt 30 utvalda artiklar12 
inom ämnesområdet tar nästan två tredjedelar uttryckligen upp elevers 
förståelse av fysikens begrepp. Artiklarna undersöker t.ex. elevers 
”conceptual understanding”, “conceptual questions”, ”own science 
conceptions” ”underlying conceptions”. Det dominerande sättet att 
undersöka hur elevers begreppsförståelse förändras under en 
försöksperiod, är genom individuella för- och eftertester. I sex av de 
aktuella artiklarna analyseras dock elevernas hantering av fysikens 
begrepp, deras problem och framsteg, direkt från själva 
samtalsutskrifterna. Det gäller t.ex. en undersökning av Yerrick et al. 
(2003). De kommer bl.a. fram till att när fysikstudenterna i 
gruppdiskussioner använder personliga analogier (liknelser) är det något 
som fungerar som en ”conceptual bridge” och som är positivt för 
begreppsförståelsen i grupperna. Ett annat exempel är Enghag et al. 
(2007) som visar hur studenter fördjupar sin förståelse för fasövergångar 
när de i diskussionen utgår från sina egna vardagserfarenheter. 

Bland de utvalda artiklarna finns ett antal som inte uttryckligen tar 
upp begreppsförståelse och även några artiklar som inte direkt är 
inriktade mot och utvärderar elevers lärande i fysik, även om det finns 
som ett outtalat mål i bakgrunden. Det gäller t.ex. Ritchie (2002) som 
handlar om elevers positioneringar i grupper och Hager et al. (2003) som 
visar att studenter, som diskuterat öppna frågor om fysik och kemi i 
smågrupper, själva anser att dessa diskussioner befrämjar kritiskt 
tänkande. 

Maria Berge och Anna Danielsson (2008) tar upp lärande i fysik i 
gruppdiskussioner utifrån teorier om situated learning (Lave & Wenger, 
1991). De beskriver hur studenter, samtidigt som de utvecklar 
fysikinnehållet i samtalen, lär sig att utveckla en identitet som 
fysikstudent. Studenterna lär sig bl.a. att skämta på ett visst sätt. Berge 
och Danielsson menar att studenterna i interaktionen utvecklar en 
förståelse för den omgivande kulturen och därigenom blir  alltmer 
kompetenta deltagare i en praktikgemenskap13 som är knuten till 
fysikämnet och fysikforskning. 

                                                             
12 De flesta av dessa artiklar valdes ut av mig som relevanta efter sökningar på ERIC (CSA) 
och Samsök. Sökord var ”physics” och ”group discussions” eller ”cooperative learning” eller 
”collaborative learning”. Artiklarna är från 1993 och framåt. Lejonparten är dock 
publicerade på 2000-talet. I några av artiklarna hämtar författarna data från högstadiet och 
i någon enstaka från mellanstadiet. Övriga artikelförfattare hämtar data från gymnasiet och 
universitet till lika stora delar.     
13 Angående begreppet ”praktikgemenskap” se s. 50. 
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Gruppdiskussioner i fysik undersöks relativt ofta utifrån hur elevernas 
sociala samspel påverkar deras lärande och förståelse av fysikens 
begrepp. Knappt hälften av de aktuella artiklarna tar upp hur dialogen 
fungerar ur ett socialt perspektiv. De undersöker t.ex. vad det får för 
följder när elever har motstridiga argument och tolkningar eller när 
elever är samstämmiga och inriktade mot konsensus (Scanlon, 2000, 
Ping-Kee Tao, 1999, Howe et al. 2000). I en undersökning av grund-
skoleelevers diskussioner analyserar Stamovlasis et al. (2005) både 
interaktionen och gruppernas framsteg när det gällde att arbeta med 
fysikens begrepp. De fann bl.a. att graden av aktivitet i gruppen var 
korrelerat till hur grupperna respektive individerna sedan klarade ett 
eftertest. 

Till de artiklar som tar upp socialt samspel i grupperna hör sju artiklar 
som handlar om genus i gruppdiskussioner i fysik. De flesta av dessa är 
inriktade mot skillnader mellan pojkar och flickor eller kvinnliga och 
manliga studenter. De tar t.ex. upp samspel i enkönade eller köns-
blandade grupper eller olika sätt att uttrycka sig i fysik. Alexopoulou & 
Driver (1997) menar att det finns flera undersökningar om skillnader 
mellan könen men relativt få analyser av vad dessa skillnader får för 
betydelse när det gäller elevernas lärande i ämnet. Fokuseringen på just 
skillnader innebär också andra begränsningar. De skillnader som 
rapporteras handlar om övergripande mönster och variationer. Likheter 
belyses oftast inte. Detta kan ge en bild av flickor och pojkar som 
homogena men sinsemellan helt olika grupper. I de aktuella artiklarna 
saknas en analys av de genusstrukturer eller föreställningar som 
reproduceras vid dessa tillfällen. Tolmie & Howe (1993) lyfter dock frågan 
om vad själva ämnets genusprägling spelar för roll när elever diskuterar 
fysik tillsammans. De hänvisar till undersökningar som visar hur fysik ses 
som ett manligt ämne och påpekar att pojkar ofta är mer förtrogna med 
många av de artefakter som förekommer i fysikundervisning. Tolmie & 
Howe tar dock inte upp detta till diskussion i förhållande till sina egna 
resultat.  

Föreställningar om fysik 

Elevernas arbete med fysik i klassrummet präglas av deras föreställningar 
om ämnet och om vad som förväntas av dem på fysiklektionerna. Dessa 
föreställningar kan inte ses som isolerade från de bilder av fysik som 
kunskapsområde och verksamhetsområde som kommer till uttryck i 
samhället utanför skolan. För att kunna tolka elevernas samtal och 
agerande i fysikklassrummet måste man alltså göra den tolkningen mot 
bakgrund av dessa föreställningar, normer och värderingar. De förmedlas 
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av de ämnesföreträdare som eleverna kommer i direkt kontakt med, 
främst lärare men kanske också fysikforskare som eleverna besöker eller 
som besöker skolan. Läroböcker och populärvetenskapliga eller 
skönlitterära böcker bidrar också med sina framställningar. Bilder av 
fysiken och fysikern presenteras även i filmer, i nyhetsinslag och populär-
vetenskapliga TV- och radioprogram samt i tidningar. Eleverna får alltså 
kontakt med fysik genom många kanaler och genom att de själva deltar i 
undervisningen i fysik i skolan måste de på något sätt förhålla sig till de 
kulturer som utvecklats inom och präglar fysiken.  

Kritiska analyser av fysikens kulturer14 har gjorts både inifrån, av 
fysiker själva (Easlea 1986, Keller 1992, Benckert 1997) och utifrån, av 
t.ex. antropologer (Traweek 1988, Hasse 2005), idé- och vetenskaps-
historiker (Schiebinger, 1989) och filosofer (Harding, 1986). Analyserna 
har en feministisk inriktning15 och de handlar dels om kunskaps- och 
vetenskapsteoretiska frågor, dels om vilken betydelse genus har inom 
området och hur det kommer till uttryck.  

Objektivitet och rationalitet 

En viktig karaktär hos kunskapsområdet fysik är den rationalitet som kan 
kopplas till matematik och logik. Objektivitet, i bemärkelsen att det finns 
en värld som är möjlig att beskriva oberoende av vem som observerar, är 
också en hörnpelare. Rationalitet och strävan efter objektivitet har varit 
grunden för fysikens framgång som vetenskap. Genom att bygga på 
experiment och observationer som kan återupprepas med samma resultat 
och genom att resonera logiskt utifrån dessa observationer, kan framtida 
händelser förutsägas och nya kunskaper om den fysiska världen 
konstrueras. 

                                                             
14 Eleverna skapar bilder av och utvecklar attityder till olika ämnesområden och dessa har 
samband med de kulturer som utvecklats inom området. I bred betydelse kan 
kulturbegreppet inrymma både materiella ting, beteendemönster och tänkande, dvs. allt det 
som människan har, gör och tänker. På ett ytligt plan kan alltså en kultur presenteras 
genom en enkel beskrivning. Men det kan också handla om att analysera meningssystem 
dvs. föreställningar. Detta att kulturanalyser delvis handlar om vilken mening eller 
betydelse som saker, handlingar och uttalanden tillskrivs innebär att kulturer kan 
analyseras diskursivt (se s. 64). Förutom att ge en beskrivning av kulturer kan man 
undersöka vilka bilder av kulturer, vilka föreställningar, som kommer fram i människors tal 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.168) och också vilka kulturella identiteter som 
skapas (ibid. s.124). 
15 Med feministiskt inriktad forskning menar jag forskning som kritiskt granskar hur 
kvinnor är underordnade män, hur det manliga är överordnat det kvinnliga, och som vill 
bidra till att ändra detta förhållande. Se även Gemzöe (2003, s.13) . 
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När rationalitet, objektivitet16 och logik lyfts fram som dominerande 
inslag i ämnet fysik så utesluts samtidigt ofta det subjektiva och 
känslomässiga. Detta sätt att tänka i dikotomier eller motsatspar och att 
sortera egenskaper som hör ihop i två fack som sinsemellan är oförenliga, 
är ett kulturellt fenomen som genomsyrar den västerländska 
världsuppfattningen. Exempel på egenskaper som hör ihop är t.ex. att 
vara rationell, förnuftig, objektiv, stark, aktiv och hård och deras 
motsatser är irrationell, känslomässig, subjektiv, svag, passiv och mjuk. 
Tänkandet i motsatspar innebär att det ena utesluter det andra. Om fysik 
förknippas med rationalitet och objektivitet finns där knappast plats för 
intuition och känslor i själva görandet av och lärandet i fysik. Dessa 
dikotomier har sina rötter i antiken (Merchant, 1984) och förstärktes 
under upplysningstiden (Keller, 1992). Ett stort antal forskare har kritiskt 
analyserat denna tudelning (Benckert, 1997, Berner, 2004, Harding, 
1986, Keller, 1992, Merchant 1984). 

Till de ovanstående motsatsparen kan även manligt/kvinnligt tillfogas. 
Rationalitet och objektivitet är ord som förknippas med manlighet medan 
t.ex. känslor och subjektivitet hör ihop med kvinnlighet. I konsekvens 
därav kopplas fysik till manlighet och som något som symboliskt är 
oförenligt med det kvinnliga. Detta tar sig bl.a. uttryck i att vetenskapens 
rationalitetsideal handlar om ett avkroppsligat och distanserat tänkande 
som ställs mot kvinnors förmodade kroppslighet och intuition (Berner, 
2004). 

Ett manligt präglat område 

Genom att varaktiga tanke- och idésystem förankras i sociala ordningar 
som innefattar bl.a. arbetsdelning (Gemzöe 2003 s.85) så innebär 
uppdelningen i en manlig och en kvinnlig sfär en begränsning i 
människors möjligheter att verka inom olika områden. För den individ 
som trots sitt biologiska kön söker sig till det område som symboliskt 
tillhör det motsatta könet innebär detta ett överskridande som kan möta 
motstånd och som kräver energi. Kvinnor måste visa att de passar in i 

                                                             
16 Det finns en omfattande diskussion om begreppet ”objektivitet” i den feministiska, 
vetenskapskritiska litteraturen. Filosofen Sandra Hardings (1991) kritik av 
naturvetenskapens objektivitetsbegrepp bygger på uppfattningen att kunskaper inte kan 
frikopplas från de personer som konstruerar dem, det sammanhang de skapas i eller de 
maktförhållanden som råder. Först då dessa klarläggs och blir den del av de anspråk som 
förs fram kan man tala om en mer rättvisande kunskap och det Harding kallar ”strong 
objectivity”. Flera andra kritiker som Donna Haraway, Evelyn Fox Keller och Helen Longino 
ifrågasätter också den syn på objektivitet och den bild av en motsättning mellan det 
subjektiva och det objektiva som ligger bakom förhärskande föreställningar om och i 
naturvetenskaperna (Brickhouse, 1998). 
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fysiken, det faller sig inte ”naturligt”. Män, däremot, passar in (Thomas, 
1990). I en analys utifrån intervjuer med svenska kvinnliga forskare i 
fysik och kemi menar Sylvia Benckert och Else-Marie Staberg (2000, 
s.117) att könssymbolismen, föreställningarna om manligt och kvinnligt, 
kan vara en av orsakerna till att det finns så få kvinnliga forskare fysik. 
Andelen kvinnor är större inom kemi och speciellt biokemi och organisk 
kemi. 

Det finns en negativ korrelation mellan andel kvinnor och ämnens 
status. Benckert och Staberg (2000 s.115-116) fann att fysik, och speciellt 
teoretisk fysik, ansågs ha den högsta statusen medan kemi inte når lika 
högt. De jämför sina informanters utsagor med resultat från 
socialantropologen Sharon Traweek (se nedan). Hon redovisar en 
rangordning med den teoretiska fysiken högst upp, sedan kemi och 
ingenjörsvetenskap, följt av biologi och efter de naturvetenskapliga 
ämnena kommer kanske samhällsvetenskap och humaniora. Traweek 
menar att föreställningarna om den intelligens som krävs för att kunna 
ägna sig åt ämnena, också följer denna skala. 

Frågan om fysiken som ett manligt präglat område måste också ses 
historiskt. Före 1800-talet fanns ett visst utrymme för kvinnor att ägna 
sig åt naturvetenskap i klostren, vid hoven och i aristokratins salonger 
och även att t.ex. arbeta med astronomiska observationer. Utvecklingen 
inom vetenskapssamhället, från slutet av 1700-talet och framåt, leder till 
ett uteslutande av kvinnor och en ännu starkare prägling av 
naturvetenskapen som maskulin (Schiebinger, 1989). Uteslutandet sker 
både på ett formellt och på ett informellt sätt. Kvinnor får inte tillträde till 
universiteten och akademierna. Samtidigt maskuliniseras natur-
vetenskapen. Schiebinger visar att det som en historiens ironi är just idén 
om alla människors lika värde, efter upplysningstiden och under 
revolutionstiden, som bidrar till begränsningar i kvinnors tillträde till 
naturvetenskap. De krav som sägs handla om rättvisa och jämlikhet blir 
problematiska även för ”de upplysta” när de ska gälla båda könen. En 
lösning på problemet, som kan möjliggöra mäns fortsatta överhöghet 
över kvinnor, är att visa att män och kvinnor av naturen är olika. De har 
olika egenskaper som kompletterar varandra och de ”kvinnliga 
egenskaperna” lämpar sig inte för vetenskaplig verksamhet. Samtidigt 
blir naturvetenskaplig kunskap något som, från att ha varit ett objekt för 
tidsfördriv och filosofiska resonemang, blir praktiskt användbart och en 
möjlighet att öka produktionen inom den framväxande industrin. Att 
vara ”vetenskapsman” blir ett betalt yrke, vetenskapen professionaliseras.  
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Sharon Traweek´s (1988) har analyserat kulturerna i det kanske mest 
prestigefyllda området inom fysikforskningen idag, högenergifysik, i 
Kalifornien och Japan. Hon intresserar sig bl.a. för de föreställningar 
fysikerna har om sig själva och sitt arbete. Hon beskriver en extrem 
objektivitetskultur: ”…a culture of no culture, which longs passionately 
for a world without loose ends, without temperament, gender, 
nationalism or other sources of disorder - for a world outside human 
space and time” (ibid. s.162). Den gängse diskursen bygger upp en bild av 
en ”ren” vetenskaplig verksamhet som är oberoende av personliga 
känslor och relationer. Fysikern Karen Barad (1995, s. 45) tar fasta på 
Traweek´s beskrivning av hur högenergifysiker konstruerar sin värld som 
något som de själva kan styra och där det ideala är att den är fri från de 
problem som mänskliga relationer kan innebära. Själva fysiken 
konstrueras också som helt fri från något mänskligt. Barad menar att 
detta synsätt är förknippat med en ”Newtonian worldview” och att det får 
betydelse för utforskandet och tolkningen av fysikaliska fenomen.17  

Men de bilder och självbilder av fysiken och forskaren som skapas 
inom forskarsamhällen är inte enhetliga och kulturen, och därmed 
konstruktionen av hur ämnet och fysikern ”är”, varierar mellan olika 
platser. Benckert och Staberg (2000, s. 83-87, 117) tar upp att vissa 
forskarmiljöer kan vara mer uppmuntrande och tillåtande och inte lika 
konkurrensinriktade och elitistiska som andra. Antropologen Cathrine 
Hasse (2005) har jämfört utbildnings- och forskningsmiljöer vid 
fysikinstitutioner i Norden och södra och östra Europa, speciellt Italien. 
Hon menar att i norra och västra Europa är fysik genuspräglat. Det visar 
sig i att i Danmark är ca 25 % av studenterna i matematik och ”de hårda” 
naturvetenskaperna, kvinnor, medan motsvarande siffra i Italien är ca 50 
%. I intervjuer med nordiska respektive italienska kvinnliga fysikforskare 
framkommer att de nordiska forskarna på ett helt annat sätt möts av 
motstånd inom sin disciplin än vad de italienska forskarna gör. Hasse 
förklarar att detta kan ha samband med att arbetsmarknaden i Italien 
inte är lika uppdelad som i de nordiska länderna och att avståndet mellan 
fysik och humaniora inte är så stort. Fysik kan knytas till filosofi och 
klassiska språk och det ses som ett plus för en fysikstudent att ha 
humanistiska studier i bagaget. Hasse menar att fysik ses på ett annat sätt 
i många länder i södra och även östra Europa där man inte känner igen 
en beskrivning av fysik som maskulin, ”hård” och svår. 

                                                             
17 Barad tar bl.a. upp hur delar av kvantfysiken och Heisenberg´s obestämbarhetsprincip 
setts som mystiskt och avvikande från den ”normala” fysiken och att den ställer frågan om 
möjlig existens oberoende av ett observerande subjekt på sin spets. 
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Fysik och genus i skolan 

I detta avsnitt tar jag först upp de föreställningar om fysikämnet som 
skapas och reproduceras i skolmiljö. Det är mer eller mindre 
genuspräglade föreställningar som elever av båda könen har att förhålla 
sig till. I den senare delen av avsnittet tar jag upp andra sidor av hur 
genus kommer till uttryck och på olika sätt återskapas i skolan och 
uppmärksammar speciellt skolans naturvetenskapsundervisning. 

Föreställningar om fysik i skolan 

Nancy Brickhouse (1998) skriver i ”Feminism(s) and Science Education” 
att mycket av den feministiska granskningen och kritiken av 
naturvetenskapen också gäller utbildningen i naturvetenskap. Hon menar 
att så länge undervisningen inte gör upp med den genuspräglade bilden 
av naturvetenskapen så förtjänar den att mötas av samma kritik som 
riktas mot naturvetenskapliga forskningsmiljöer och den kultur och de 
föreställningar som präglar dem. 

De bilder av fysik som förekommer i skolan kan handla både om 
skolämnet och om bilden av naturvetareleven och naturvetarläraren. De 
konstrueras av lärare, elever och läromedel men också av rummet, 
utseende och inredning i de klassrum, laborationssalar och korridorer där 
naturvetarna undervisas. På många sätt är dessa bilder, som Brickhouse 
(1998) ovan antyder, ett eko av de föreställningar som produceras i 
professionella fysikgemenskaper, i massmedia och i populärvetenskapliga 
sammanhang. 

Fysik upplevs ofta av elever som ett svårt ämne. En undersökning från 
Norge från 80-talet visar att elever i gymnasiets första år tycker att 
fysikämnet är betydligt svårare än både biologi och kemi (Lie & Sjøberg, 
1984). Den visar också att eleverna uppfattar fysiken som undan för 
undan allt svårare när de går genom högstadiet och till gymnasiet och att 
det är fler flickor än pojkar som tycker fysik är ett svårt ämne. Else-Marie 
Staberg (1992) tar i sin avhandling upp att flickor i grundskolan, oftare än 
pojkar, talar om att kemi, fysik och teknik är ämnen som är svåra att 
förstå. Senare undersökningar visar att bilden av fysikämnet som svårt 
fortfarande är aktuell. En undersökning bland engelska elever som just 
börjat motsvarande gymnasium gav vid handen att en viktig anledning till 
att fysik sågs som tråkigare än biologi var just att fysik sågs som ett svårt 
ämne (Williams et al., 2003). En norsk undersökning bland 
gymnasielever (Angell et. al, 2004) visade å andra sidan att de elever som 
valt att studera fysik såg det som ett jämförelsevis svårt men samtidigt 
intressant ämne. Ornek et al. (2008) fann att studenter, som läste de 
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första fysikkurserna på ett universitet i USA, pekade ut det svåra med 
fysiken som en av de främsta orsakerna till att en del studenter inte 
lyckades med sina studier. 

Att de naturvetenskapliga ämnena i allmänhet ses som svåra ämnen 
kopplar Jay Lemke (1990) ihop med naturvetenskapens språk och med 
makt och hierarkier. I ”Talking Science” analyserar han natur-
vetenskapslärares dialoger med elever på motsvarande gymnasienivå i 
USA och pekar på att naturvetenskapen görs onödigt svår genom att den 
framställs med ett avskalat och strikt språk. Det opersonliga språket i 
framställningarna i tal och text om t.ex. fysik ger också ett sken av 
objektivitet och odiskutabel sanning åt de påståenden som framförs. 
Lemke menar att genom att naturvetenskap framställs som ”sanning” och 
som svår och åtkomlig bara för en elit i samhället, bidrar detta till ett 
överläge för dem som använder sig av naturvetenskaplig kunskap i 
samhälldebatten. Fysikerna Sara Majetich och Indira Nair (1995, s.25-42) 
lyfter fram en annan aspekt, som gör att fysiken blir ett svårt ämne. De 
menar att undervisningen i fysik i USA inte är till för alla elever utan 
genom att undervisa ”toppskiktet” av klassen så identifierar man de 
elever som ska bli de framtida fysikerna och ingenjörerna. 
Undervisningen fungerar som ett sållningsinstrument. Samtidigt som 
man visar de andra eleverna att de inte passar till att bli fysiker så bidrar 
man till att konstruera fysiken som svår.  

Majetich och Nair (1995) menar också att fysikundervisningen ofta 
handlar om matematik, är abstrakt och saknar anknytningen till något 
som studenterna upplever som relevant. Inom NOT- projektet18 
presenteras en rapport från en intervjuundersökning som gjorts med 
högstadie- och gymnasieungdomar och som fått namnet ”Naturvetenskap 
och teknik – mer formler än verklighet” (Skolverket, 1994). Ungdomarna 
berättar om sin syn på naturvetenskap och teknik och många uttrycker 
att de upplever de teoretiska delarna av undervisningen ”som 
komplicerade fragment utan synbart sammanhang, vilket gör att 
sambanden mellan teori och praktik försvinner”. Fysik kopplas starkt till 
matematik och ses som svårare än de andra naturvetenskapliga ämnena. 
I intervjuerna framhålls fysik som ett ”typiskt killämne” men författarna 
påpekar också att ”åtskilliga undantag finns”. 

                                                             
18 NOT står för ”Naturvetenskap Och Teknik” och var ett svenskt projekt (1993-2004) som 
syftade till att verka för en positiv attityd och ett ökat intresse för naturvetenskap och 
teknik. Projektet inriktade sig på att utveckla undervisningen och att öka 
rekryteringsunderlaget till de tekniska och naturvetenskapliga utbildningarna. (Gisselberg 
et al., 2003) 
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Förutom att fysikämnet ofta ses som svårt och abstrakt och förknippas 
med matematik så har bilden av fysik också att göra med 
kunskapsanspråk och relationer till andra kunskapsområden. Lena 
Hansson har i sin avhandling ”Enligt fysiken eller enligt mig själv?” 
(2007) undersökt vilka världsbilder elever i gymnasiet förknippar med 
fysikämnet. Hennes slutsats är att de ofta kopplar fysik till en 
scientistisk19 världsbild. Elevernas tycker att fysiken är ett ämne som gör 
anspråk på att ”allting har eller kommer att få en naturvetenskaplig 
förklaring” och att ”det är bara naturvetenskapen som kan visa oss vad 
som verkligen är sant om världen”. Detta är alltså vad eleverna menar att 
fysiken står för men majoriteten av eleverna i undersökningen höll inte 
själva med om dessa uttalanden. Till elevernas föreställningar om fysik 
hör också att de flesta menade att fysikens världsbild utesluter existensen 
av en gud eller en högre makt (Hansson & Redfors, 2007 s.1017). I 
Hanssons undersökning bygger eleverna upp en bild av ett ämne som är 
självtillräckligt och knappast ödmjukt intresserat av omvärlden. Hon 
poängterar dock att bilden inte är helt entydig. Det finns elever som ser 
på fysiken på andra sätt. 

I Svein Lies och Svein Sjøbergs (1984) undersökning från Norge får 
elever från årskurs 5 och 7 ge sin bild av en typisk yrkesfysiker eller en 
fysikstuderande och ta ställning till vilka egenskaper som de uppfattar att 
en sådan person har i jämförelse med en genomsnittsperson. Eleverna 
beskriver en fysiker eller fysikstudent som framförallt mer logiskt 
tänkande än en genomsnittsperson och också som mer saklig och mer 
målinriktad och som något mer intelligent. Det denna person definitivt 
inte ses som är konstnärlig, intresserad av människor och omsorgsfull. De 
uppfattas inte heller som politiskt intresserade, samhällsengagerade eller 
fantasifulla. 

En senare undersökning, det s.k. SAS-projektet20 (Sjøberg, 2002), 
visar att 13-åringar i västvärlden uttrycker en ganska stereotyp bild av hur 
en forskare inom naturvetenskap är. När eleverna får i uppgift att rita en 
forskare i naturvetenskap producerar de en bild som ofta föreställer en 
man  i ett laboratorium med laborationsrock och provrör eller andra 
symboler för forskning. Flera pojkar ritar ”den galne vetenskapsmannen”. 

                                                             
19 ”Scientismen hävdar att ingenting utom det som är åtkomligt för naturvetenskapen 
existerar. Detta exkluderar möjligheten av existensen av andra möjliga dimensioner av 
världen” (Hansson 2007 s. 28). Hansson har hämtat begreppet främst från Poole (1998). 
 
20 SAS-projektet står för ”Science And Scientists” och genomfördes under 1996-2000 i 21 
olika länder där 13-åringar svarade på frågor om sina intressen och sina erfarenheter och 
föreställningar om naturvetenskap. (Sjøberg, 2002) 
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Endast några enstaka flickor ritar en kvinna. Sjøberg varnar dock för att 
dra för långtgående slutsatser av elevernas bilder eftersom uppdraget att 
rita en forskare på sätt och vis tigger om stereotyper och överdrifter. I en 
jämförelse mellan hur barn i västvärlden och barn i fattigare länder 
framställer forskare visar det sig att barn i fattigare länder ser forskaren 
som en heroisk person som är modig och intelligent och som hjälper 
andra personer genom att t.ex. bota sjuka och höja levnadsstandarden. 
Forskaren står också på de underpriviligierades och de fattigas sida något 
som inte alls framkom i texter eller bilder från barnen i västvärlden. Där 
är det mycket få elever som tydligt uttrycker att forskare hjälper andra 
människor eller att de själva som forskare kan hjälpa andra. I linje med 
detta visar en senare undersökning, ROSE-projektet21, att en framtid som 
forskare inte är så attraktiv för elever i västvärlden och speciellt inte för 
flickor medan elever av båda könen från flera asiatiska och afrikanska 
länder var positivt inställda (Sjøberg & Schreiner, 2005). 

När svenska gymnasieelever från naturvetenskapsprogrammet 
beskriver en typisk naturvetarelev, så är det en ”ambitiös, duktig, 
disciplinerad, ickeifrågasättande, tävlingsinriktad och kylig elev vars 
stora intresse är datorer och vars bibel är formelsamlingen” (Staberg, 
1997). Det är en bild som eleverna tror att andra elever, från andra 
program, har av naturvetaren och som de själva i stort delar. Staberg 
menar att trots att denna bild inte stämmer med de elever hon intervjuat, 
elever som har intressen på många områden utanför naturvetenskapen 
och som är nyfikna på omvärlden, så har de stereotypa föreställningarna 
stor betydelse för hur eleverna uppfattar hur människor som arbetar med 
naturvetenskap är och det påverkar deras val och inriktningar inför 
framtiden.   

Eva Nyström (2006), har intervjuat grupper av elever från 
naturvetenskapliga programmet i en svensk gymnasieskola och 
analyserat de diskurser de använder när de konstruerar bilder av 
naturvetareleven. De kontrasterar naturvetaren mot elever från andra 
program genom att uttrycka att natureleverna främst lär och tänker på ett 
annat sätt. Det handlar om ett abstrakt, logisk och matematiskt tänkande 
som ibland jämförs med de andras förmodade lärande av fakta. Frågan 
om naturvetaren är mer intelligent och överlägsen förhandlas genom 

                                                             
21 ROSE- projektet kan ses som en fortsättning på SAS-projektet och står för ”The 
Relevance of Science Education”. Det syftar till att lyfta fram affektiva faktorer som har 
betydelse i utbildning i naturvetenskap och teknik. 15- åriga elever från 25 olika länder 
svarar på enkäter som bildar underlag för att kartlägga elevers attityder till naturvetenskap 
och naturvetenskaplig utbildning (Sjøberg & Schreiner, 2005). 
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både bifall och avståndstagande. Flickorna i intervjun uttrycker att elever 
på olika program har olika färdigheter som är komplementära. Eleverna 
framhåller dock att omgivningen, vänner, familj och lärare, ser 
naturvetareleverna som mer intelligenta. 

Genus och skolans naturvetenskap 

Olika vinklingar i samhällsdebatt och forskning 

I skolan har den sneda könsfördelningen när det gäller naturvetenskap 
och elevers intresse och val (se s. 11-12), bemötts på olika sätt. Först 
problematiserades flickors låga intresse av teknik och fysik på så vis att 
det var flickorna som skulle förändras. Deras intresse skulle stimuleras 
genom särskilda utbildningsåtgärder och deras självförtroende inom 
ämnena skulle höjas. Staberg (1992, s. 15-17) beskriver hur flickor på 80-
talet uppmuntrades att välja okonventionella utbildningar. Flickorna 
skulle ”våga” göra andra val. I slutet av 80-talet kom signaler från 
regeringen om att undervisningen borde förändras så att den skulle bli 
mer attraktiv för flickor. I samtida forskning är intresset ofta riktat mot 
den kulturella sidan av undervisningen i naturvetenskap och de normer 
och värderingar som är kopplade till de naturvetenskapliga ämnena. 
Utvecklingen av synen på vad som är problemet kan alltså i korthet 
beskrivas som: Flickorna, undervisningen, naturvetenskapen (Benckert, 
1992). 

Olika politiska och feministiska strömningar i samhället i stort leder 
till att delvis olika sidor av genus och utbildning fokuseras i forskningen 
och samhällsdebatten (Weiner & Berge, 2001 s. 68,  Brickhouse, 1998, 
Dillabough, 2001, Brotman & Moore, 2008). Boel Berner (2003) 
beskriver en utveckling av olika forskningsperspektiv när det gäller genus 
och naturvetenskaps- undervisningen i skolan. Hon menar att vissa 
perspektiv leder till att flickor ses som ”offer” för en förtryckande struktur 
och som passiva objekt. Det blir ett statiskt synsätt som betonar 
skillnaderna mellan könen. Andra perspektiv tar istället sin utgångspunkt 
i att elever är aktivt handlande med mer eller mindre medvetna val eller 
bortval i skolans värld. De fokuserar på individernas situation och tar 
också hänsyn till klass och etnicitet. Man belyser olika former av 
motstånd och förhandling och tar t.ex. flickors avståndstagande till 
naturvetenskaperna på allvar. Det ses inte bara som en anpassning till 
rådande roller och normer. 

När det gäller diskussioner om könsskillnader i skolan i stort så har 
fokus förskjutits från att ha handlat om flickors relativt låga intresse för 
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naturvetenskap och deras situation i skolan till att handla om pojkars 
svaga skolresultat och hur dessa kan relateras till traditionella 
föreställningar om maskulinitet (Utbildningsdepartementet, 2004, Berge 
& Forsberg, 2006). Detta är en diskussion som också förs i övriga Europa, 
i USA och i Australien (se t.ex. Francis, 2000, Francis & Skelton, 2001, 
2005). Även inom forskning om genus och pedagogik har under det 
senaste decenniet det tidigare intresset för flickornas situation blivit 
mindre dominerande och intresset för pojkar i skolan har ökat. Detta kan 
ses dels utifrån att pojkarna inte håller jämn takt med flickorna, och dels 
utifrån ett ökat intresse för ”mansforskning” (Wernersson, 2006). 

Becky Francis (2000, s.122-131) ifrågasätter dock den fokusering på 
pojkars ”underprestationer” och avståndstagande från skolarbete som 
varit i aktuell i debatten, inte minst i England. Hon menar att detta inte 
är en ny företeelse även om det finns undersökningar som pekar på att 
det numera inte bara är arbetarklasspojkar som konstruerar manlighet på 
detta sätt utan att även medelklasspojkar positionerar sig på samma vis. 
Hennes egen undersökning, intervjuer med 14-16-åriga elever från olika 
skolor i London, visar att det är flickorna som ändrat beteende och att det 
påverkar den relativa könsbalansen när det gäller prestationer. Flickor är 
numera betydligt mer ambitiösa i sitt skolarbete och Francis menar att 
det är det som ger en bild av att pojkar underpresterar. 

Marie Norberg och Tomas Saar (2008, s. 205-224) talar om ”vikten att 
också berätta de andra historierna”. De problematiserar den stereotypa 
bilden av pojkar i skolan som kopplar maskulinitetsskapande och 
antipluggkultur starkt till varandra. De menar att det är en förenklad bild 
som lutar sig mot studier främst gjorda i USA, Australien och England 
och som har begränsad användning i dagens Sverige. De hänvisar till 
Thorne (1993) som visar hur den stereotypa beskrivningen av 
maskulinitet och pojkar bara utgår från en liten grupp pojkar och liten del 
av det de gör. De pekar på risken att genusforskare endast 
uppmärksammar de pojkar och de beteenden som ligger nära stereotypen 
och då också förstärker den könspolära modellen som innebär att flickor 
och pojkar konstrueras som motsatser till varandra. 

Genusmönster 

Forskningens inriktning har ändrats under åren och så har även 
genusmönstren i skolan. Elisabet Öhrn har i sin rapport ”Könsmönster i 
förändring” (2002) undersökt hur genusrelaterade mönster i skolan 
rapporterats i internationell forskning under 70- och 80-talen och 
jämfört det med senare forskning. Hon konstaterar att flickorna i stort är 
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på väg att hämta in pojkarnas försprång i naturvetenskap och matematik 
men att forskningsresultaten visar stor variation beroende på land, ålder 
och social bakgrund. När det gäller interaktionen i skolan så framträder 
mönstret med tysta flickor inte lika tydligt längre även om de finns kvar. 
Både flickor och pojkars agerande framstår i forskningen som mer 
varierat och mindre entydigt och flickorna tar i högre grad än tidigare 
plats i klassrummet. Hur denna variation förhåller sig till kön och klass 
och relationen däremellan är dock inte helt lätt att reda ut. Vissa studier 
tyder på att det är mellanskiktflickor som agerar säkrare i klassrummet 
medan andra studier lyfter fram arbetarklassflickornas protester mot 
både pojkar och skolauktoritet. Öhrn menar dock att vi inte kan tala om 
något egentlig byte av könsmönster vad gäller interaktionen i skolan på så 
sätt att nya mönster skulle ersätta de gamla. Det handlar mer om 
förskjutningar. Öhrn påpekar att det kan vara problematiskt att tala om 
förändringarna som en ”förbättring” trots att de utmanar gamla, 
begränsande stereotyper. Det individuella trycket på eleverna har ökat, 
nu måste alla elever leva upp till att vara effektiva, målinriktade och 
beredda att konkurrera, dvs. uppfylla en manlig norm. För flickors del 
handlar det om att vara ”allt” och att lägga till nya kompetenser till de 
övriga. Skolverket konstaterar också att ”Många flickor tycks också betala 
sina skolframgångar med en alltför hög stressnivå” (2006).  

Elever i grundskolan uppfattar sina insatser och sitt lärande på olika 
sätt. Staberg  (1992) visar att särskilt flickorna i hennes studie har en 
benägenhet att ifrågasätta sin förståelse. Staberg (1992, s. 138) skriver: 
”Min tolkning är att detta sammanhänger inte bara med flickors krav på 
helhetsförståelse utan även med den sociala konstruktionen av genus och 
naturvetenskap på en symbolisk nivå.” ” Jag menar att även flickor bär på 
föreställningar eller tankefigurer om kvinnligt och manligt. De har en 
medveten eller omedveten kunskap om symboliskt genus som får dem att 
ifrågasätta sin egen förmåga till logiskt tänkande, till förnuft.”  

I en annan studie av naturvetarelever i gymnasiet tar Staberg (1997) 
upp hur några flickors goda studieresultat ökar deras självkänsla och 
självförtroende, något som i sin tur är en förutsättning för fortsatt 
framgång i studierna. Britt Lindahl (2003) har i en longitudinell studie 
om högstadieelever använt sig av begreppet självförmåga, dvs. elevens 
uppfattning av sin egen förmåga. Lindahl (2003, s. 102-103, 234) visar att 
flickorna ”…tror inte på betygen i NO eftersom de inte känner sig duktiga 
och säger att de inte förstår”. I jämförelse med flickorna uttrycker 
pojkarna i högre grad att de känner sig duktiga i fysik, kemi och teknik. 
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I en rapport från Skolverket (1998)22, som bl.a. behandlar kunskaper 
och attityder i naturvetenskap och matematik hos avgångsklasser i 
gymnasieskolan, redovisades att 66 % av flickorna och 74 % av pojkarna 
höll med om att det var viktigt att prestera bra i naturämnena. 
Skillnaderna mellan könen var dock betydligt större när det gällde att 
eleverna skulle uppskatta om deras mor, far och vänner höll med om 
vikten att prestera bra i dessa ämnen. För flickor var värdena i 
genomsnitt 48 % och för pojkar 64 %. Pojkar upplevde alltså större stöd 
och intresse alternativt tryck från omgivningen att prestera bra i de 
naturvetenskapliga ämnena. Det framkom dock nästan ingen skillnad 
mellan könen när eleverna skulle uppskatta hur framgångsrika de var i 
sina studier. 80 % av eleverna instämde med påståendet att det går bra i 
de naturvetenskapliga ämnena. Detta var ett övergripande omdöme för 
alla de naturvetenskapliga ämnena, även biologi, och gällde elever som 
själva valt att studera naturvetenskap, vilket kanske kan förklara att 
Skolverkets rapport inte visar samma könsuppdelning vad gäller 
självuppskattning som Lindahl (2003) och Staberg (1992).  

Förväntningar från omgivningen och självbilder är knutna till de 
föreställningar om kön och prestation i skolan som är dominerande i 
sammanhanget. Valerie Walkerdine (1989) bemöter i ”Counting girls out” 
bilden av flickor som alltför irrationella och känslomässiga för att kunna 
lyckas bra i matematik. Genom att följa en grupp elever under flera år i 
skolan visar hon hur dessa föreställningar verkar genom lärare och 
läromedel och påverkar flickors och pojkars syn på sig själva som 
matematikelever och deras prestationer i skolan. I ett efterord till en 
senare upplaga (1998) påpekar Walkerdine att även om mycket har hänt 
när det gäller flickors och pojkars prestationer i skolan, att flickor 
presterar relativt sett allt bättre i många ämnen, så är vissa 
föreställningar envist kvardröjande. Flickornas framgång förklaras och 
nedgraderas med att flickor anpassar sig, följer regler och lär sig utantill. 
Flickors framgångar förklaras inte med smarthet och intelligens. 
Christine Skelton (2006, s. 145) menar att föreställningar och 
förväntningar om kön är djupt rotade i vår kultur och hon pekar på 
undersökningar som visar att inte ens mycket ”genusmedvetna” lärare 
kunde undvika att reproducera dessa i sina möten med eleverna. Skelton 

                                                             
22 Resultatet kommer från en TIMSS undersökning (Trends in International Matemathics 
and Science Study) och har genomförts av IEA (International Association for the Evaluation 
of Educational Achievement). IEA är ett samarbete mellan forskningsinstitutioner för 
utbildning och skolmyndigheter i en rad länder världen över. 
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tar också upp hur flickors goda prestationer förklaras med att de arbetar 
hårt medan pojkars framgångar handlar om intelligens. 

Genusrelaterade föreställningar om naturvetenskap och om arbete och 
studier i naturvetenskap, kan ställas i relation till hur eleverna 
positionerar sig och hur de positioneras av andra elever och lärare. 
Staberg (1992) visar hur flickors och pojkars konstruktioner av genus 
leder pojkarna mot ett mer lekfullt och tävlande agerande och också mot 
ett mer praktiskt inriktat hanterande av ämnena medan flickorna 
utvecklar ett större ansvarstagande och inriktar sig på att arbeta. De har 
också ett mer teoretiskt närmande till naturvetenskapen. Pojkarna 
dominerar också klassrummet på så sätt att de försöker ta makten över 
både själva ämnena och den experimentella utrustningen. Flickorna tar 
avstånd både från pojkarnas ”lek” men samtidigt också från 
experimenterandet. Ett annat liknande forskningsresultat, som delvis kan 
kopplas till att pojkar i högre grad tar avstånd från skolans krav på 
arbetsinsats och disciplin, är Catrine Hasses (2002) observation av hur 
en del manliga fysikstudenter ”leker” omkring fysikämnet. Hasse följde 
som elev en grupp studenter som studerade fysik vid Köpenhamns 
universitet. Hon lade märke till hur en del pojkar kunde ”skoja till det” 
när det skulle utföra vissa laborationer och uppgifter. Istället för att följa 
lärarens anvisningar undersökte de egna framställda frågor, ”lekte” med 
utrustningen och kunde även ta både material och resultat från andra 
laborationsgrupper. Trots detta fångade de lärarnas intresse och fick 
mycket av deras tid till att diskutera sina frågor medan de som ordentligt 
gjort sina uppgifter fick mycket mindre uppmärksamhet.  Hasse menar 
att det inom fysikämnet finns en kultur där lek hör ihop med 
innovationsförmåga, en kultur som samtidigt är elitistisk och tar avstånd 
från ”medelmåttor”. De ”lekande” pojkarna sågs som mer intressanta och 
som möjliga blivande fysiker. Flickorna och en större del av pojkarna som 
jobbade enligt anvisningarna bekräftades inte på samma sätt.  

Hasses (2002) studie är ett exempel på hur även pojkars och mäns 
relation till naturvetenskaplig utbildning problematiseras i forskningen 
om genus och naturvetenskap i skola. En annan undersökning som 
inriktar sig mot pojkar och deras föreställningar och positioneringar 
presenteras i Ann-Sofie Kalats ”Vad gör elitens söner i skolan?” (2007). 
Hon har undersökt hur pojkar på naturvetenskapsprogrammet 
konstruerar manlighet och hur de smidigt kan växla mellan en position 
som ”den riktige killen” som tar avstånd från skolarbetet och en position 
som ”smart” och framgångsrik i skolan. Kalat menar att detta har att göra 
med naturvetarelevernas sociala bakgrund och klasstillhörighet. De 
kommer ofta kommer från högre tjänstemannahem och har en sådan 
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förtrogenhet och kunskap om de kulturella värderingar som präglar 
skolan, att de lätt hanterar och använder dem i syfte att både konstruera 
manlighet och positionera sig som framgångsrika elever. Britt-Marie 
Berge och Ulla Forsberg (2006) har i sin forskning observerat att vissa 
pojkar klarar att förena en ”machoposition” där skolarbetet normalt inte 
står högt i kurs, med en position som är mer skolanpassad. 

En tidigare studie om hur genus konstrueras i olika ämnes-
sammanhang och kulturer är Kim Thomas intervjuundersökning av män 
och kvinnor som minoriteter på universitetskurser i engelska respektive 
fysik (1990). Hon visar hur ämnena är kulturellt belastade, förknippade 
med kvinnlighet eller manlighet och att det får konsekvenser för 
studenterna på olika sätt beroende på deras kön. Den lilla gruppen 
kvinnor som studerade fysik fick arbeta hårt i en miljö med tävlan, 
utslagning och individualism och där kontakten med lärarna ofta 
upplevdes som otillräcklig och problematisk. De få manliga studenterna 
som studerade engelska sågs som en intressant grupp och fick positiv 
uppmärksamhet av lärare och kamrater. Närvaron av kvinnor inom 
mansdominerade utbildningar oroar och utmanar den rådande 
ordningen och kvinnor måste förhandla på ett annat sätt än män inom 
kvinnodominerade ämnen som t.ex. engelska. 

Elevers relationer till naturvetenskap handlar inte bara om genus. 
Även andra sociala aspekter har i ett komplicerat samspel betydelse för 
elevernas agerande, villkor och möjligheter till lärande i den 
naturvetenskapliga undervisningen. Skelton (2006, s.140) uttrycker att 
maskulinitet är priviligierad men att både maskulinitet och femininitet är 
genomkorsade av andra variabler som etnicitet, religion, klass och 
sexualitet och att det är maktrelationer på flera plan som har betydelse. 
Staberg (1992) lyfter fram att de flickor i hennes högstadieklasser som 
trots allt visade intresse för fysik och kemi hade välutbildade föräldrar. 
Klassaspekten på valet av en naturvetenskaplig utbildning lyfts också 
fram i artikeln ”I korsningen mellan kön och klass” (Lidegran et al., 
2006). Där beskrivs bl.a. att det ofta är elever från de högre sociala 
skikten som återfinns på naturvetenskapsprogrammet och att elever med 
arbetarklassbakgrund är överrepresenterade i de starkt könssegregerade 
yrkesförberedande programmen. Etnicitet och genus samspelar också i 
elevers identitetsskapande och får betydelse för hur de positionerar sig 
och positioneras som naturvetare (Brickhouse, 2000, Hughes, 2001, 
Nyström, 2006). 
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Undervisningspraktik  

Forskning som inriktar sig mot naturvetenskapsundervisningens 
organisering och innehåll handlar dels om hur undervisning går till i 
skolorna (se t.ex. Staberg, 1992) men är också inriktad mot att följa olika 
utvecklingsprojekt som handlar om hur undervisningen ska kunna bli 
mer inkluderande, dvs. rikta sig mot alla elevkategorier. I ”Teaching the 
Majority. Breaking the Gender Barrier in Science, Mathematics, and 
Engineering” (Rosser, 1995 s. 4-17) redovisas och studeras försök från de 
olika ämnesområdena som syftar till “retaining women in the pipeline” 
som Sue Rosser uttrycker det. Exemplen är från undervisning på 
universitet och högskolor. Rosser radar upp olika ”faser” som 
förändringsarbetet med undervisningen måste genomgå. Det handlar 
bl.a. om att förändra undervisningens innehåll, ändra synen på vad som 
är viktig kunskap, att lyfta fram kvinnliga forskare och förebilder, att 
undersöka den manliga slagsidan inom ämnet och att ändra 
undervisningsformerna så de blir mer interaktiva. I Australien har 
McClintock-kollektivet (Hildebrand, 1989) kommit fram till att ”a 
gender-inclusive science education” bl.a. innefattar elevers diskussioner 
och problemlösning i grupp. Där lyfts betydelsen av det sociala samspelet 
och ett genuint samarbete fram.  

En sida av hur fysikämnet undervisas i skolorna tas upp av Moira von 
Wright (1992) som har analyserat läroböcker från högstadiet och 
gymnasieskolan. Hon fann att de personer som framställs som aktiva 
inom fysikens område är män och de står för en objektiv och faktabaserad 
kunskap. Framstående kvinnlig fysiker är osynliga. Kvinnor kopplas 
istället i böckerna till mer vardagsnära och känslosamma sammanhang. 
Hon visar också hur flickor och pojkar kan tolka och lösa problem i 
läroböckerna på olika sätt. En annan läromedelsstudie är gjord av Else-
Marie Staberg och Sylvia Benckert (1988) och de ställde frågan: ”Riktar 
sig läroböcker i NO-ämnen mer till pojkar än flickor.” Svaret blev ”ja”. I 
de undersökta böckerna ges bilden av naturvetenskap och teknik som ett 
område för män. De framställs som äventyrliga och aktiva medan 
kvinnorna dels inte representeras lika ofta, dels framställs som passiva.  

Forskning med olika fokus 

Diskussioner om forskning om genus och skola har nära anknytningar till 
diskussioner om genusforskningens inriktning på ett mer generellt plan. 
En sida som diskuteras är de problem som är förknippade med forskning 
som är direkt inriktad på skillnader mellan könen. Att notera skillnader 
och att diskutera orsaker och åtgärder kan visserligen vara en fruktbar 



 47 

utgångspunkt för att verka för en förändring, men kan också verka 
konserverande. Genom att lyfta fram skillnader riskerar man att befästa 
en syn på könen som i grunden olika och att osynliggöra den spridning 
som finns inom respektive grupp och den överlappning som finns mellan 
grupperna. Att genuskonstruktioner är starkt relaterade till de aktuella 
sammanhangen och att genus har betydelse för inbördes relationer flickor 
emellan respektive pojkar emellan, hamnar också i skymundan. 

En annan utgångspunkt än att studera hur flickor och pojkar skiljer sig 
åt, är att undersöka de verksamheter som försiggår i skolan och i 
undervisningen och vilket genomslag genus har i det aktuella 
sammanhanget. Hanne Haavind (2000, s. 155-219) menar att fokus bör 
ligga på ”kjønnede betydninger” och på människors samspel och 
relationer.  Att utgå från lärares och elevers aktiviteter och agerande kan 
leda till att skillnader framträder men gör det samtidigt möjligt att belysa 
mer komplexa sammanhang och även lyfta fram situationer där genus 
har liten betydelse men där kanske andra maktordningar uttrycks och 
verkar. (se t.ex. Holm, 2008, Nyström, 2006). Det är även angeläget att 
granska hur skolämnen är genuspräglade (Lenz Tagushi 2004, Benckert 
1997). 

Inriktning, syfte och frågeställningar i denna studie 

I den forskning om gruppdiskussioner i naturvetenskap i skolan som 
refereras i början av detta kapitel framträder bilden av en 
undervisningsform med både potential och problem. Gruppdiskussioner 
har stora möjligheter att vara lärande tillfällen och de uppskattas ofta av 
eleverna. Gruppdiskussionerna ger tillfälle för eleverna att aktivt 
konstruera kunskap tillsammans och att anknyta till eller utgå från egna 
erfarenheter och frågeställningar. Eleverna får en arena för att formulera 
sin egen förståelse och samtidigt möta andras tolkningar. De problem 
som kan innebära hinder för ett lärande samtal handlar till stor del om 
tillfällen då det sociala samspelet i grupperna inte fungerar. 

Flera av artiklarna i ovanstående forskningsgenomgång tar upp hur 
könsfördelningen i grupperna påverkar interaktionen och därmed både 
lärande och elevers sociala positioner i grupperna. Relativt få studier 
problematiserar och analyserar de genusrelaterade föreställningar som 
både ligger bakom och reproduceras vid dessa tillfällen. När det gäller 
naturvetenskap i skolan får genus konsekvenser för hur flickor och pojkar 
som grupper förhåller sig till ämnena vad gäller intresse, uppfattningar 
om sin egen förmåga och framtida utbildnings- och yrkesval. Utifrån 
detta förefaller det viktigt att även fråga vad genus betyder i 
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gruppdiskussionssammanhang och att fördjupa frågan så att den inte 
bara handlar om ytliga skillnader mellan pojkar och flickor.   

Elevernas föreställningar om fysikämnet och om vad som utmärker en 
fysikkunnig person är intressanta att lyfta fram och relatera till hur 
elevrna i praktiken tar sig an fysikämnet. Tidigare forskning visar att 
kulturella föreställningar om fysik ofta är starkt genuspräglade och frågan 
är vilket genomslag detta har i elevernas bilder av ämnet och i deras sätt 
att ta sig an ämnet i gruppdiskussionerna. I tidigare forskning om grupp-
diskussioner i naturvetenskap är betydelsen av de kulturellt präglade 
föreställningarna om ämnena något som sällan undersökts. 

Det jag vill bidra med i det forskningsfält som rör gruppdiskussioner i 
fysik är en studie som analyserar sambandet mellan lärande i fysik i 
gruppdiskussioner, det sociala samspelet, genusrelationer i grupperna 
och elevernas föreställningar i fysik. Jag vill belysa elevernas samtal ur 
flera olika perspektiv för att skapa en bredare kunskap om hur elever lär 
fysik i grupp och om vad som kan påverka elevernas lärande. 

Syftet med denna avhandling är att öka kunskapen om lärande i 
gymnasieelevers gruppdiskussioner i fysik samt om hur genus, socialt 
samspel och förställningar om fysik påverkar det lärande samtalet. 

Min avhandling avser att besvara följande forskningsfrågor: 

• Hur utvecklas lärande samtal i grupperna och vilka svårigheter möter 
eleverna? 

• Hur konstrueras genus och hur fungerar det sociala samspelet i 
grupperna? 

• Vilka föreställningar om fysikämnet uttrycks i elevernas samtal? 

• Vilka samband finns mellan gruppernas lärande samtal i fysik, det 
sociala samspelet, genus  och elevernas föreställningar om fysik? 
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Kapitel 3. 

Grundläggande teoretiska perspektiv 
I detta kapitel beskrivs de teoretiska perspektiv som ligger bakom denna 
studie. Tillsammans med frågeställningarna är de teoretiska perspektiven 
det sållningsinstrument som plockar fram vad som är relevant i insamlad 
empiri, och det förstoringsglas som förtydligar och fördjupar förståelsen 
av dessa data. Jag tar upp perspektiv på lärande, genusperspektiv och 
perspektiv inom diskursanalys. Perspektiven presenteras med korta 
bakgrundsteckningar som tar upp de teoretiska diskussioner som förts 
och som är relevanta för min studie. Varje avsnitt avslutas med en 
beskrivning av de analysredskap som jag använder inom respektive 
område. 

Perspektiv på lärande 

Lärande är ett undflyende ord. Det finns inte ens i Svenska Akademiens 
ordlista (2006). I bl.a. pedagogisk litteratur ersätter det numera ordet 
”inlärning” och det finns en pågående diskussion bland psykologer och 
utbildningsforskare om vad det står för, vad lärande innebär (se t.ex. 
Sfard, 199823). Det lärande jag talar om i denna studie är starkt knutet till 
språk och språkanvändning, det sker i interaktionen i en social 
gemenskap och är avhängigt de aktuella historiska, sociala och kulturella 
sammanhangen.  

Ett sociokulturellt perspektiv 

Min studie utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Samspel 
och lärande ses som oskiljaktiga. Kommunikation innebär alltid ett 
lärande och de sociala och kulturella sammanhangen kring lärande-
situationen är en viktig del av det som lärs. Lärande ses alltså främst som 
en social process där själva deltagandet i en social praktik och i en 
gemenskap fokuseras. Roger Säljö (2000, s. 21) påpekar att hjärnan och 

                                                             
23 Sfard diskuterar begreppet ”learning” som hon menar kan beskrivas med två sinsemellan 
paradigmatiskt oförenliga metaforer; en ”deltagandemetafor” och en ”förvärvandemetafor”. 
Hennes slutsats är att båda metaforerna behövs för att täcka in viktiga innebörder i 
begreppet. 
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de biologiska processerna visserligen har en given roll när vi tänker men 
att det är i människors samspel24 som innebörd och betydelse skapas.  

Lärande som ett deltagande i ett sammanhang 

Antropologerna Jean Lave och Etienne Wenger (1991), som utvecklat en 
speciell sociokulturell teori om lärande, ”situated learning”, ser lärande 
som ett deltagande i en gemenskap, ett deltagande som ständigt 
utvecklas. De har främst undersökt olika lärandesituationer utanför 
institutionerna, olika slags lärling-mästare-system, men deras teorier har 
också relevans för skolans värld. De menar att allt lärande är situerat, 
placerat i ett socialt, kulturellt och politiskt sammanhang. Det är inte 
bara en fråga om att lärandet är påverkat av kontexten utan själva 
sammanhanget i vilket man lär är en fundamental del av det som lärs. 
Lärande handlar om att utveckla ett deltagande i en gemenskap. Från att 
ha varit perifera noviser i den praktikgemenskap (community of practice) 
eller grupp där de åtrådda kunskaperna konstrueras, används och 
rekonstrueras, så kan deltagarna bli mer och mer kompetenta 
medlemmar i gruppen. Gemenskapen eller gruppen ifråga kan t.ex. vara 
familjen som utvecklar rutiner, historier och sätt att vara med varandra, 
skolklassen som arbetar med ett visst område eller anställda på en 
arbetsplats. Vi tillhör alla många olika praktikgemenskaper (Wenger, 
1998 s. 6-7). 

En tänkvärd vinkling av synen på lärande är, som Lave och Wenger 
påpekar, att lärande i sig inte är något problem. Vi lär oss alltid när vi 
interagerar med världen, lärandet är t.o.m. oundvikligt. Det är vad vi lär 
oss i de olika sammanhangen som är det intressanta. En elev som sitter 
på en föreläsning i fysik kanske lär sig hur normalkraften och 
tyngdkraften förhåller sig till varandra i olika situationer eller hur pennan 
mot ”whiteboarden” gnisslar på olika sätt beroende på hur man vinklar 
den. Eleven lär sig hela tiden, men kanske inte alltid fysik! 

Teorier om ”situated learning” har utvecklats utifrån antropologiska 
studier av hur människor utvecklar en yrkesidentitet genom att följa 
erfarna yrkesutövare i deras praktiska verksamhet. Noviserna lär i ett 
sammanhang där deras kunskaper hör hemma, där de omedelbart 
används, testas och eventuellt gör nytta. Detta lärande skiljer sig från 
lärande i skolsammanhang. Roger Säljö (2000) påpekar att lärandet i 
skolan ofta är av en helt annan karaktär än det lärande som sker i 

                                                             
24 Detta inkluderar även t.ex. läsande av böcker som visserligen kan ske enskilt men där 
man möter andras föreställningar och argument. 
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vardagen, utanför institutionerna. Skolan möjliggör insikter i mer 
abstrakta begreppsvärldar och övar eleverna i dekontextualiserade 
färdigheter som räkning, grammatik m.m., som ofta lärs utan förankring i 
elevens vardag. Det kan vara svårt att finna sig tillrätta i sådana miljöer. 
Sambandet mellan handling och lärande, som ofta är uppenbart i det 
lärande som försiggår utanför klassrummen, är brutet. Istället förväntas 
eleven själv relatera skolans begrepp och företeelser till den egna 
livsvärlden (Säljö, 2000 s. 41, 154, 214). Att eleverna tydligt etablerar en 
sådan anknytning till egna erfarenheter måste ses som en viktig aspekt på 
lärandet i skolmiljö.  

Utvecklingen mot att bli en kompetent medlem i en praktikgemenskap 
kan mötas av motstånd. En kritik som riktas mot teorier om ”situated 
learning” är att de saknar ett tydligt maktperspektiv. Anna Danielsson 
och Cedric Linder (2008) påpekar, i samband med en analys av hur 
universitetsstudenter lär sig att bli fysiker, att Lave och Wenger (1991, 
1998) inte tar upp hur maktstrukturer verkar och reproduceras i 
lärandesituationer. Möjligheterna att bli erkänd som kompetent kan 
variera beroende på t.ex. klassbakgrund eller kön. 

Språket och dialogen 

De sociokulturella perspektiven betonar på flera sätt språkets centrala 
roll i lärandet. Den mening vi skapar i olika sammanhang förmedlas 
främst genom språket. (Dysthe, 2003, s. 45, Säljö, 2000, s. 82). Vi inte 
bara uttrycker kunskaper och kommunicerar genom vårt språk, även i 
själva konstruerandet av kunskap är språket helt centralt. Lev Vygotskijs 
skrifter om hur mening skapas i språkliga sammanhang och hur tanke 
och tal förhåller sig till varandra, har haft stort inflytande när det gäller 
sociokulturell teoribildning. Tanke och språk, eller kanske tänkande och 
tal (och då även inre tal) är dock inte synonyma utan de står i ett 
dialektiskt förhållande till varandra. ”….tankens relation till ordet är en 
levande process där tanken föds i ordet. Ett ord som berövats sin tanke är 
egentligen ett dött ord.” (Vygotskij, 2001 s. 472).  Det gemensamma är 
bärandet och skapandet av betydelse och som sådana är ord och tanke, 
och deras inbördes relation, centrala för lärande. Vygotskiij (2001, s. 389) 
tar t.ex. upp hur nya begrepp fylls med betydelse under användandet och 
att en början till lärande kan vara att bara härma andra, ta begreppen i 
sin mun och pröva hur de fungerar. 

Konstruktionen av ny mening sker oftast i en språklig gemenskap, i 
samtal och i läsande. En sida av hur barn lär sig handlar, enligt Vygotskij, 
om att barn i samarbete med någon mer kunnig kan komma längre än det 
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kan göra på egen hand: ”Barnets större eller mindre förmåga att övergå 
från något som det kan göra självständigt till något som det kan göra i 
samarbete är det bästa symtomet på vilken dynamik det finns i barnets 
utveckling och hur framgångsrikt det kan bli. Denna förmåga 
sammanfaller helt med barnets närmaste utvecklingszon.” (Vygotskij, 
2001, s. 331). Vygotskij beskriver här en potential, en möjlighet till 
utveckling och lärande som kan realiseras i ett samarbete. För att ett 
lärande ska komma till stånd behövs alltså en annan som hjälper och 
stöder. Språket och dialogen är då de främsta redskapen. 

Vygotskij är dock inte så utförlig i sin analys av denna sociala 
interaktion, när en lärare hjälper en elev att lära, även om han tillmäter 
den stor betydelse. Det är här som den ryske litteraturanalytikern Michail 
Bakhtins teorier tar vid (Leach & Scott, 2003, Dysthe, 2003, s. 95). Hans 
teorier om dialogens betydelse och om synen på språket som socialt 
språk, har fått stor betydelse för utvecklandet av sociokulturella 
perspektiv på lärande. Sociala språk25 är de olika sätt att tala och göra sig 
förstådd som förekommer inom olika grupperingar, t.ex. inom olika 
discipliner, olika yrkeskategorier, inom olika samhällsklasser och vid 
olika historiska tidpunkter. Det sociala språket är alltid närvarande när 
någon talar och formar vad som kan sägas. På så sätt kopplas alla 
yttranden till en sociokulturell miljö. När vi talar så föds inte orden som 
nya och fristående utan vi använder andras yttranden, andras ord med en 
viss överenskommen betydelse (Wertsch, 1993). 

Bakhtins idéer om sociala språk får, som jag ser det, betydelse för 
sättet att se på lärande på två sätt. Dels så kommer elevers framgångar 
och misslyckande att vara relaterade till hur väl de bemästrar det sociala 
språket i klassrummet (Wertsch 1993). Dels kommer det sociala språket, 
med föreställningar om vad som räknas som kunskap inom ett område, 
om vad som ses som rätt eller fel, att forma vårt tänkande, vårt 
meningsskapande och alltså vårt lärande.  

Att språkanvändningen är dialogisk till sin natur kan låta som en 
banalitet men det får konsekvenser för synen på hur meningsskapande 
går till. Bakhtin menar att när vi använder språket (muntligt eller i texter) 
så skapar vi en relation med andra. Han påpekar att så gott som alla 
yttranden har en riktning, dvs. de är svar på något och riktade mot någon 
eller några, även om dessa är långt borta i tid och rum. På så sätt ingår 
yttranden alltid i en dialog. ”The utterance proves to be a very complex 
and multiplanar phenomenon if considered not in isolation and with 

                                                             
25 Begreppet ”sociala språk” har likheter med diskursbegreppet. Se vidare s.64. 
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respect to its author (the speaker) only, but as a link in the chain of 
speech communication and with respect to other, related utterances.” 
(Bakhtin, 1986, s. 93). Yttrandena är också formade av det förväntade 
svaret hos den andre, det är både adresserat och anpassat. Mottagandet 
och responsen på ett yttrande är också en aktiv handling. Vi tolkar det 
yttrande som är riktat mot oss och den förståelsen finns med i våra svar. 
Detta får betydelse för hur vi kan förstå meningsskapande och lärande. 
Ett språkligt svar eller en reaktion på ett yttrande är inte möjligt utan en 
tolkning och någon slags förståelse. Den som ursprungligen yttrat sig har 
också format sitt yttrande för att möjliggöra förståelse. Dysthe och Igland 
(2003 s. 101) skriver: ”Mening är med andra ord inte något som finns i 
individens medvetande eller skapas av individen. Mening skapas och 
återskapas av parter som samverkar i bestämda kontexter och får liv av 
olika interagerande röster. De som samtalar eller kommunicerar med 
hjälp av skrift eller andra medier samarbetar alltså i skapandet av 
mening. I utbildningssammanhang är detta insikter som ställer upp en 
viktig premiss för att förstå varför kreativa möten med texter och aktiv 
dialog med lärare och andra elever utgör en nödvändig förutsättning för 
förståelse och lärande.” 

Bakhtin lyfter fram vissa slags samtal som mer värda än andra och det 
hör ihop med synen på deras utvecklingspotential. De dialoger som 
utmärks av att en auktoritär röst dominerar och inte lämnar plats för 
andras tolkningar, kallar han monologiska och menar att de hindrar 
förståelse på djupet. Det är endast om det finns ett sådant utrymme i 
dialogen så att deltagarna kan få höra många röster och pröva sina egna 
tolkningar som en utveckling och ett lärande är möjligt. Andras röster ses 
som helt nödvändiga och olika åsikter och synpunkter är en tillgång i 
processen att skapa ny mening (Dysthe & Igland, 2003, s 104-106).  

Utbildningsforskarna Douglas Barnes och Frankie Todd (1995) har 
undersökt hur skolbarns diskussioner kan vara lärande och utgår bl.a. 
från Bakhtins teorier om dialogens betydelse. De pekar på en egenskap 
hos vissa samtal som har betydelse för kommunikationen och 
meningsskapandet. Det är när de enskilda yttrandena är lite obestämda 
och deras betydelse flytande. De måste då tolkas i ett större sammanhang 
bl.a. utifrån det diskuterade ämnets innehåll och karaktär och utifrån den 
sociala situationen i gruppen. En sådan mer flytande och obestämd 
karaktär på yttrandena i gruppen kan göra dem mer svårtolkade men 
öppnar också diskussionen och ger möjligheter att förändra betydelse och 
förståelse för ett fenomen (1995, s. 141-143). Sådana repliker kan leda till 
att samtalet utvecklas. Mer rigida och definitionsartade yttranden kan 
hindra den fortsatta diskussionen och möjligheterna att ändra 
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deltagarnas förståelse. Det är viktigt att se distinktionen mellan att tala 
för att presentera färdiga idéer och att vilja vädra osäkra tankar och idéer 
man vill undersöka (ibid., 1995, s. 15). 

Analysredskap för lärande samtal i fysik 

Det lärande samtalet mellan eleverna analyseras utifrån tre aspekter. Jag 
undersöker hur elevernas tal i fysik utvecklas och vilka svårigheter de 
möter. Det handlar om fysikinnehåll i samtalen. Jag ser på samtalens 
karaktär, hur dialogen byggs upp och vilka kvalitéer den har. Jag tar 
även upp hur eleverna uttrycker känslor riktade mot arbetet med 
uppgifterna eller uppgifternas innehåll. 

Att lärande i gruppdiskussioner kan och bör belysas utifrån flera olika 
aspekter eller vinklingar är något som flera forskare tar upp. Neil Mercer 
(2004) menar att utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan den 
lärandeprocess som försiggår i människors samtal belysas och bedömas 
genom det han kallar ”sociocultural discourse analysis”. Denna analys är 
inriktad mot språkets funktion i den gemensamma konstruktionen av 
kunskap och syftar mot att visa hur och om samtalen är lärande. Den 
involverar både en analys av samtalets karaktär och en värdering av om 
samtalet är lärande utifrån bl.a. hur eleverna löser de uppgifter de 
diskuterar. Ett liknande synsätt framförs av Anna Sfard och Carolyn 
Kieran (2001) som menar att en analys av lärandet i samtal elever 
emellan måste ske på olika nivåer. De analyserar både hur ämnes-
innehållet utvecklas och hur eleverna interagerar med varandra. De tar 
också upp känslor som en aspekt. Även Douglas Barnes och Frankie Todd 
(1995 s. 21) tar i sina analyser av gruppdiskussioner upp både kognitiva 
aspekter och samarbetsaspekter och analyserar dem var för sig. 

Tal i fysik/Innehåll i samtalen 

Lärande är alltid lärande om något, det finns ett innehåll i 
meningsskapandet. Roger Säljö (2000 s. 28) hänvisar till Lave (1993) och 
skriver att vi inte kan komma ifrån att vi alltid lär oss något i olika 
situationer men den intressanta frågan är vad vi lär oss i olika 
sammanhang. Det lärande jag fokuserar är gruppmedlemmarnas lärande 
i fysik. Vi lär oss ett ämnesområde samtidigt som vi uttrycker detta mer 
och mer precist. Utveckling av talet och lärande går hand i hand och när 
jag talar om att eleverna utvecklar talet i fysik så handlar det om att de 
under diskussionens gång blir mer och mer precisa och välartikulerade i 
att uttrycka sig inom den diskurs som är giltig i skolfysiksammanhang.  
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Det mer konkreta fysikinnehållet i en skolfysikdiskurs handlar om 
fysikaliska begrepp, samband och fenomen och de giltiga relationerna 
uttrycks av lärare och i läroböcker. Ibland kan utvecklandet av 
fysikinnehållet i elevernas diskussioner vara mycket blygsamt men ändå 
ses som en början till ett lärande. I dessa fall kan tolkningen av fenomen 
och samband vara oanvändbara eller outvecklade och begreppens 
innebörder otydliga, men samtalet är ändå inte meningslöst, sett från ett 
lärandeperspektiv. Eleverna prövar sig fram genom att passa in 
begreppen, orden, i olika sammanhang och undersöka om det fungerar. 
Lev Vygotskij (2001, s 389) skriver om hur barn utvecklar begrepps-
förståelse genom att först bara ta begreppen i sin mun och så småningom, 
genom att använda dem om och om igen, göra sig bekant med dem och 
fylla dem med betydelse. Airey & Linder (2006) kallar detta härmning 
(discourse imitation) och menar att det är en väg mot förståelse. 

Skolfysikens diskurser innehåller dock mer än fysikens begrepp och 
samband. Att vara en kompetent fysikelev och kunna samtala i fysik 
innebär då också att smidigt förhålla sig till de dominerande, kulturella 
värderingarna och föreställningarna om ämnet. När eleverna utvecklar 
sitt tal i fysik så görs det i ett socialt sammanhang, i gruppen, där 
medlemmarna hela tiden regerar på varandras uttalanden. För att en 
gemensam utveckling av fysikinnehållet ska ske så måste de förstå 
varandra, de måste kunna kommunicera. Bakhtin´s begrepp ”sociala 
språk” kan sägas innehålla en sådan interaktiv vinkling av hur elevernas 
yttranden kan kopplas till lärande (Wertsch, 1993). Det handlar inte bara 
om att uttrycka fysikinnehåll, man måste också göra det i en form som är 
socialt accepterad så man blir förstådd och så att talet kan ingå i en 
dialog. 

En viktig del av den kontext som inramar elevernas samtal är de 
fysikuppgifter de arbetar med. Att ställas inför något som är 
problematiskt och lyckas reda ut det är en lärande situation. Här hanterar 
eleverna en komplex sida av skolfysikdiskursen och detta kan ses som en 
del i processen mot att bli kompetent deltagare i fysikklassrummets 
praktikgemenskap. Att tolka en text om fysik och veta hur man kan agera 
för att besvara en fysikfråga inte alltid enkelt. Säljö (2000, s. 193-230) 
menar att skolprestationer ofta handlar om att koppla ihop det skrivna 
meddelandet (i t.ex. läroböcker, övningsuppgifter) med en icke-
närvarande verklighet och att vara förtrogen med vad i texten som ska 
uppmärksammas och på vilket sätt. För eleverna i denna studie gäller det 
att uppfatta det skrivna som en övningsuppgift med allt vad som är 
underförstått i detta. Att hantera uppgifterna och övervinna eventuella 
hinder på vägen mot en lösning kan också ses som en viktig förutsättning 
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för att elevernas diskussioner ska kunna bli konstruktiva på den nivå som 
handlar om fysikens begrepp och sammanhang.  

Jag undersöker om eleverna utvecklar sitt tal i fysik till att bli alltmer 
användbart, både för att lösa de problem de arbetar med och kan tänkas 
möta i framtiden och för att kommunicera omkring detta. I analysen av 
talet i fysik inriktar jag mig mot hur eleverna utvecklar begrepp, samband 
och fenomen. Jag analyserar också den del av samtalets innehåll som 
handlar om hur eleverna tar sig an uppgifterna och de eventuella 
svårigheter de möter. De sociala och kulturella sidorna av skolfysik-
diskursen finns indirekt med på så sätt att utan den kompetensen så är 
ett samtal överhuvudtaget inte möjligt. Jag behandlar också de sidorna av 
samtalen i andra delar av analysen.  

Samtalens karaktär 

Barnes och Todd (1995, s. 141-143) för fram att betydelsen av ett yttrande 
måste förstås i ett sammanhang, insatt i ett utbyte av flera yttranden. 
Karaktären på dessa utbyten av yttranden har betydelse för hur 
meningsskapande och lärande samtalet kan bli. Mercer (2004) 
presenterar tre arketypiska samtalsformer som kan användas för att 
analysera egenskaper hos olika gruppsamtal (se kapitel 2, s. 18). Dessa är 
utforskande samtal, adderande samtal och disputerande samtal. Genom 
att undersöka vilken kategori som bäst passar för att beskriva i olika 
samtalssekvenser får man fram i vilken utsträckning diskussionerna 
präglas av samarbete eller tävlan och av kritiskt reflektion eller okritiskt 
accepterande av de idéer som förs fram. För Mercer är utforskande 
samtal den mest givande och lärande formen av samtal. Den präglas av 
både samarbete och kritiskt reflekterande. Adderande samtal kan också 
vara lärande men saknar en uttalad kritisk granskning av egna och andras 
yttranden. Disputerande samtal, däremot, ses inte som så värdefulla då 
de i sin extremform varken innebär ett kritiskt reflekterande eller ett 
samarbete. Mercer´s tre samtalsformer kan kompletteras med begreppet 
”presenterande samtal” från Barnes och Todd (1995, s. 15-16). Det 
betecknar de inslag i samtalen då gruppmedlemmar nästan föreläser och 
lägger fram ganska fasta påståenden som inte öppnar för ifrågasättanden. 
Det finns då risk att diskussionen stoppar upp och att det lärande 
samtalet inte kan utvecklas. 

I analysen av samtalens karaktär undersöker jag i vilken utsträckning 
gruppernas samtal kan karakteriseras som utforskande, adderande, 
disputerande och presenterande samtal.  
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Uttryck för känslor och engagemang i uppgifterna. 

Relationen mellan känslor och lärande är ett underteoretiserat men 
växande område inom didaktikforskningen (Schutz, 2002). Elevers 
motivation inför att ta sig an uppgifter kan ses som en brygga mellan 
känslor och lärande, men relationen känslor-motivation-lärande är inte 
en enkel orsaksrelation utan betydligt mer komplex (Meyer & Turner, 
2006). Även om elevers lärande och positiva känslor i inlärnings-
situationen inte alltid samvarierar så finns i stort konsensus bland 
utbildningsforskare att elevers glädje, trygghet och intresse är förknippat 
med större möjligheter när det gäller lärande (Laukemann et al., 2003). 

De känslor enskilda gruppmedlemmar ger uttryck för under 
diskussioner är något som inte bara berör just den individens lärande. 
Människor som samtalar i grupper uttrycker känslor samtidigt som de 
kommunicerar med varandra. Det finns emotionella regler som formar 
och begränsar på vilket vis gruppmedlemmar kan uttrycka sig 
känslomässigt samtidigt som de själva hela tiden omskapar det 
känslomässiga rummet i sin interaktion (Zembylas 2004). 
Gruppmedlemmarna reagerar och svarar på ett eller annat sätt på 
varandras uttryckta känslor beroende på de emotionella regler som är 
aktuella då de t.ex. arbetar tillsammans med fysik. De påverkar också 
varandra med de känslomässiga uttalandena. När t.ex. en elev uttrycker 
nyfikenhet eller glädje över en insikt så kan det få betydelse för hela 
gruppens känslor och därmed hela gruppens lärande.  

I analysen uppmärksammas de känslor eleverna uttrycker gentemot 
uppgifterna eller i diskussionssituationen och vilken betydelse de har i 
det lärande samtalet. 

Om att uttala sig om lärande i samtal 

I denna avhandling gör jag anspråk på att säga något om lärande i 
gruppernas samtal. I de situationer som jag analyserar finns det dock 
ingen definitiv gräns mellan ett lärande och ett icke-lärande i fysik. 
Snarare är det en glidande skala från ett blygsamt till ett mer och mer 
omfattande eller fördjupat lärande. Så fort eleverna tar begrepp och 
samband i sin mun, låt vara i en oprecis och ”svajig” betydelse, så är de på 
gång i ett lärande som bör uppmärksammas i analysen. Även en 
diskussion som inte leder fram till ”rätt svar” kan vara lärande. Men ett 
lärande som utvecklas och resulterar i ett för eleverna nytt sätt att tala om 
fysik och som överensstämmer med den legitima fysikdiskursen, ser jag 
som kvalitativt bättre, som ett lärande som kommit längre.  
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Genusperspektiv 

Att forska utifrån ett genusperspektiv innebär att man problematiserar 
kön i de situationer man vill undersöka (Thurén, 2003, s.63). För att 
möjliggöra detta behövs väldefinierade, teoretiskt förankrade begrepp 
som redskap. I detta avsnitt diskuterar jag begreppet ”genus” och visar på 
de grundläggande aspekter av genus som jag använder mig av.  

Om begreppet genus 

Ord är redskap men bör också problematiseras. När begreppet genus 
introduceras blir det en tillgång för feministisk forskning och feministisk 
politisk rörelse. Istället för omskrivningar och förklaringar får man här 
ett ord för det som ses som det socialt konstruerade könet. Och när ord 
används gör de något med vår föreställningsvärld. Hela vidden av att kön 
kan konstrueras socialt och att det är en av de viktigaste aspekterna på 
kön lyfts fram genom att använda genusbegreppet. Det finns också en 
politisk potential i det. Om något är en social konstruktion, historiskt och 
kulturellt placerad, så innebär det möjligheter till förändring. 

Ordet genus (gender) knyts till det sociala könet redan på 60-talet och 
börjar användas av feminister i USA på 70-talet. Gayle Rubin utvecklar i 
”The Traffic in Women” (1975) tankar om ett ”sex/gender system” som ett 
begreppsligt verktyg för att analysera den sociala organisationen och 
konventionerna kring kön och sexualitet i olika samhällen. I Sverige 
presenteras begreppen genus i den offentliga feministiska debatten av 
Yvonne Hirdman i en artikel i Kvinnovetenskaplig tidskrift 1988. 

Genusbegreppet får ett starkt genomslag och spridning men diskuteras 
redan från början livligt. En viktig diskussionstråd handlar om 
motsättningen mellan att antingen se genus som relativt fasta sociala 
strukturer och bestämmande system eller som varierande och 
förhandlingsbart.26 Det kan bli svårt att visa på maktstrukturer när man 
inte kan tala om män och kvinnor som enhetliga grupper och deras 
inbördes relationer som relativt styrda och förutbestämda. Cecilia Åsberg 
(1998) hänvisar till bl.a. Sandra Harding (1987) och Britt-Marie Thurén 
(1996) och menar att motsättningarna delvis kan lösas upp genom att 
betrakta genus som både process och diskurs. Genus görs i tal och 
handling och ”finns” även i de ofta långlivade men ändå föränderliga 
diskurser, som vi både nyttjar och skapar.  

                                                             
26 En del av kritiken mot bl.a. Hirdmanns genussystemteori går ut på att den inte ger plats 
åt de stora skillnader som finns mellan kvinnor och kvinnors villkor och att den inte 
inrymmer historisk förändring (Åsberg, 1998) 
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Genus har tidigare definierats som ”socialt kön” i ett slags 
motsatsförhållande till ”biologiskt kön”. Att helt skilja det biologiska 
könet från det sociala blir dock problematiskt på flera sätt. På flera olika 
plan möts det biologiska och det sociala och samverkar. Kroppar 
disciplineras t.ex. av träning, plastikkirurgi och bantning, vilket innebär 
att de formas och agerar både utifrån biologi och den fysiska, kulturella 
och sociala omgivningen. Samtidigt har idag det biologiska könet 
betydelse för vår förståelse av oss själva och andra även om den 
förståelsen varierar mellan olika kulturer och situationer. Egna och 
andras förväntningar, identitetsuppfattningar och det sociala samspelet 
påverkas till stor del av hur vi positioneras och kategoriseras som män 
och kvinnor utifrån hur våra kroppar är utformade. Det är dessa 
uppfattningar om den biologiska kroppen som är intressanta i en 
genusanalys (Thurén, 2003, s.58-59). Raewyn Connell (2003, s.20) 
påpekar att begreppet genus inte bör knytas så hårt till skillnader mellan 
män och kvinnor utan att fokus istället bör ligga på de sociala 
relationerna och hur genus verkar och görs där.  

Analysredskap  

Bland genusforskare pågår en diskussion om vad begreppen ”kön” och 
”genus” står för och vilket begrepp som är mest användbart. (se t.ex. 
Carlson, 2001, Thurén, 2003). Jag väljer att i detta arbete använda 
”genus”, i betydelsen det socialt och kulturellt konstruerade könet och 
inkluderar då också den förståelse av manlighet och kvinnlighet som ofta 
kommer till utryck i handlandet med kroppen. På empirisk nivå, när det 
t.ex. gäller sammansättningen av diskussionsgrupperna i min under-
sökning, talar jag om kön, flickor och pojkar. 

En anledning till valet av termen ”genus” är att ”kön” i dagligt tal ofta 
tolkas och nyttjas på ett annat sätt än inom nutida genusforskning. För 
genusforskare betyder ”kön” ett konstruerat kön men i det vardagliga 
språket har det en annan betydelse, det knyts ofta till det biologiska könet 
och till något som är givet av naturen (Thurén, 2003, s. 54). Men valet av 
”genus” är inte oproblematiskt. Dels har genusbegreppet trivialiserats, att 
ha ett genusperspektiv i en undersökning kan i vissa fall betyda att man 
bara beskriver fördelningen av kvinnor och män i en viss situation. Dels 
finns det risk för att användningen av genusbegreppet fortfarande tolkas 
som ett uttryck för en strikt uppdelning mellan socialt och biologiskt kön 
(se även Ambjörnsson, 2003, s. 311). 

Genus är en grundläggande analytisk kategori som handlar om 
betydelser och värderingar som tillskrivs företeelser i världen och om hur 
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sociala aktiviteter organiseras (Harding, 1986, s.17, 57). Genus handlar 
om föreställningar om manligt och kvinnligt, hur de konstrueras och 
konsekvenserna av det. Genus ska dessutom ses som ett relationellt 
begrepp, dvs. manlighet och kvinnlighet kan endast förstås i relation till 
varandra (Connell 1999, s. 96). 

Genusordningen 

Genusordning eller genussystem är begrepp som betecknar den 
systematiska ordningen mellan könen. De genomsyrar samhällen men 
kan ta sig olika uttryck (Gemzöe, 2003, s. 79-95). För att göra det tydligt 
hur dessa strukturer konstrueras, fungerar, utmanas och förändras 
behövs en systematisk analys av aktuella situationer, en analys belyser 
olika sidor av genus. Jag använder mig av Sandra Hardings (1986) tre 
olika aspekter av genus. Britt-Marie Thuréns (1996) modell, som utgår 
från att det är viktigt att beskriva hur starkt genomslag genus har i olika 
situationer, kompletterar det ovanstående. Som en konsekvens av att 
genus i olika samhällen och sammanhang tar sig olika uttryck, förhåller 
jag mig i min analys också till det som kan betecknas som ”traditionella 
genusdiskurser” i skolsammanhang. Med detta menas de normerande 
och dominerande diskurser som handlar om att och hur maskulinitet och 
femininitet bör göras. Normen för detta varierar i olika samhällen och 
olika sociala sammanhang. De har kartlagts genom tidigare forskning om 
genus och skola. Jag undersöker hur eleverna i sitt agerande 
reproducerar eller bryter mot dessa föreställningar. 

Sandra Harding beskriver en struktur för hur genus verkar i ”The 
science question in feminism” (1986, s. 17-18, 52-57).  Hon menar att 
man kan se tre olika slags genus som påverkar varandra i en ömsesidig, 
aktiv dynamik. Det är genussymbolism dvs. vilka genusrelaterade 
betydelser som tillskrivs företeelser som i sig själva inte har att göra med 
könsskillnader, genusstrukturer, t.ex. arbetsdelningen i det offentliga och 
i familjen och individuellt genus som handlar om feminin och maskulin 
identitet och beteende. Ett exempel på genussymbolism kan vara att vissa 
klädesplagg, t.ex. kjol och militäruniformer knyts till det kvinnliga 
respektive det manliga. Ett annat är att naturvetenskapen genom 
betoning på rationalitet och objektivitet knyts till det manliga medan 
omsorgsarbete med små barn knyts till det kvinnliga. De strukturella 
aspekterna handlar om hur människors samverkan organiseras. Det 
gäller inte bara uppdelning i yrken och arbetsplatser och utan också vem 
som förväntas göra vad, såväl inom olika organisationer som i andra 
sammanhang där människor interagerar. Individuellt genus kan 
exemplifieras med hur pojkar och flickor i skolan ser sig själva som elever 
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och vad det innebär att göra kvinnlighet och manlighet i det 
sammanhanget.  

Harding (1986, s. 56) påpekar att det är viktigt att relationerna mellan 
de olika aspekterna belyses. Genus kan annars uppfattas på ett ensidigt 
sätt som skymmer väsentliga samband. Ibland kommer bara en eller två 
aspekter på genus fram och då haltar analyserna och ett eventuellt 
förändringsarbete får inte önskad effekt. Som exempel kan nämnas 
arbetet för att få in fler kvinnor i naturvetenskapliga sammanhang genom 
uppmuntran och särskilda projekt för att stärka intresse och 
självförtroende. Det räcker inte att uppmärksamma problemet på 
individuell nivå. För att förstå varför kvinnor ofta inte vill till området är 
det viktigt att se vad diskrimineringen av kvinnor beror på och koppla 
ihop den med arbetsdelningen i samhället i stort (den strukturella nivån) 
och med genussymbolism och kultur inom naturvetenskapen. Det är 
nödvändigt att granska naturvetenskapens deltagande i konstruktionen 
av området som manligt på det symboliska planet och förstå 
mekanismerna bakom och konsekvenserna av detta. Harding påpekar 
också att arbetsdelningen måste ses i sin helhet. För att kvinnor ska ha 
tillträde till tidigare manliga sysselsättningar krävs även att hem och barn 
blir ett område för män.  

Harding (1986, s. 54-55) beskriver den asymmetri mellan det manliga 
och det kvinnliga som har med makt att göra och som gör 
gränsöverskridandet så svårt. Centralt för det maskulina är 
avståndstagandet från det feminina och en kontroll över detta. Harding 
refererar till Simone de Beauvoir och menar att maskuliniteten kräver att 
begreppet kvinna ses som ”den andra” (”the other”). Detta får 
konsekvenser när det gäller förändringsprocesser i samhället. Det kan 
t.ex. vara svårt att motverka androcentrismen27 inom naturvetenskapen. 
Att påverka hur naturvetenskapen framställs på det symboliska planet 
genom att lyfta fram motdiskurser som t.ex. handlar om en omvårdande 
attityd till naturen och vikten av intuitivt tänkande, kan vara goda 
initiativ som dock sällan får önskad effekt. Symboliskt hör omvårdnad 
och intuition till det kvinnliga och det blir problematiskt att föra in det i 
ett område som både strukturellt och symboliskt är manligt. Identiteten 
som man, är ofta beroende av maktasymmetrin. Vidmakthållandet av 
maktasymmetrin tar sig uttryck i ett motstånd mot att släppa in det som 
uppfattas som feminint i ett manligt, överordnat område.    

                                                             
27Med androcentrism menas här system där det manliga utgör centrum och norm  
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Ett viktigt analytiskt begrepp för att studera genusrelaterade 
maktrelationer är hegemonisk maskulinitet. I varje samhälle finns olika 
slag av maskuliniteter, olika möjliga manlighetspositioner att inta. Den 
dominerande maskuliniteten, som är hårt knuten till makt, kallas för 
hegemonisk maskulinitet. Connell (1996, s. 101) definierar den lite 
omständligt som ”den konfiguration av genuspraktik som innehåller det 
för tillfället accepterade svaret på frågan om patriarkatets legitimitet”. 
Dominansen skapas och upprätthålls genom ett samband mellan 
kulturella ideal och institutionell makt. Det kan vara ett fåtal män som 
lyckas gestalta den hegemoniska maskuliniteten fullt ut, den fungerar 
ibland endast som ett ideal eller en tankefigur. Det genomslag den ändå 
har beror på att den bärs upp av många mäns (och kvinnors) strävanden, 
lojaliteter och stöd. Situationen kan kallas maskulin hegemoni och 
upprätthålls bl.a. genom manlig socialisation eller homosocialitet, dvs. 
genom att män sluter sig samman för att bevara sin makt (Johansson, s. 
33-41,147-148). 

Genus genomslagskraft 

Utifrån att de flesta av oss i dagens samhälle, genom våra kroppar, vår 
klädsel, mimik m.m., ses som representanter för gruppen män eller 
gruppen kvinnor så gör vi alltid i viss mån genus när vi agerar. Men alla 
situationer är inte så genuspräglade. Det är bl.a. när maktaspekter av 
genuskontruktioner blir påtagliga som detta blir fallet. Så förutom att visa 
hur genus uttrycks på olika nivåer kan det behövas en analys av med 
vilken genomslagskraft genus verkar i olika situationer. Britt-Marie 
Thurén (1996) har arbetat fram en modell för att analysera och beskriva 
detta. Hon menar att den postmodernistiska inriktningen mot processer 
och konstruktion inte får hindra oss från att beskriva resultatet av 
konstruktionen och att analysera maktförhållanden. Thurén åberopar 
Connell och inför ett nytt begrepp, att genusifiera. Connell menar att 
samhället inte är fullständigt genusifierat. Alla relationer och fenomen 
har inte med genus att göra, en del kan vara genusneutrala. När man 
studerar ett samhälle är det av intresse hur stark genusifieringen är i olika 
situationer och i olika relationer. ”I ett givet fall kan genusifieringen vara 
mer eller mindre stark, mer eller mindre utbredd och mer eller mindre 
hierarkisk.” (Thurén, 1996, s. 77). I föreliggande arbete nöjer jag mig med 
att tala om genus genomslagskraft på ett mer övergripande vis som 
inbegriper de ovan nämnda aspekterna. Då jag finner själva ordet 
”genusifiering” mer konstruerat och otympligt än det ursprungliga 
engelska ordet ”gendering”, använder jag istället ”genusprägling” eller 
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”genuskodning” för att beskriva hur starkt genomslag genus har i olika 
situationer. 

Använda begrepp 

Sammanfattningsvis använder jag begreppet genus som en grund-
läggande analyskategori som handlar om föreställningar om manligt och 
kvinnligt och om hur de används i social interaktion. Genusstrukturer (på 
en övergripande nivå) eller genusordningar analyseras genom att 
kartlägga, genussymbolism, genusstrukturer(organisering av verk-
samheter) och individuellt genus. Genus genomslagskraft i olika 
situationer uppmärksammas genom att beskriva hur och i vilken grad 
olika situationer är genuspräglade. Elevernas interaktion och 
positioneringar jämförs med traditionella genusdiskurser. Andra 
använda begrepp är manlig hegemoni och manlig socialisation. 

Perspektiv inom diskursanalys 

Här lyfter jag först fram den mer teoretiska sidan av diskursanalys. Det 
handlar om den syn på kunskap om världen som ligger bakom de 
diskursanalytiska perspektiven. Jag tar sedan upp vad som utmärker de 
speciella perspektiv jag använder mig av. Sist följer en beskrivning av 
olika analysredskap. 

Vad är diskursanalys? 

Diskursanalys är inget enhetligt begrepp och det råder inte 
samstämmighet om vad det innebär. Den korta presentationen nedan 
utgår främst från Marianne Winther Jørgensens och Louise Phillips 
(2000) beskrivning av olika diskursanalytiska perspektiv som i sin tur 
bygger på verk av bl.a. Margaret Wetherell, Jonathan Potter, Norman 
Fairclough och Michel Foucault. Dessa perspektiv utgår från social-
konstruktionistiska premisser som att våra kunskaper om världen inte 
kan ses som objektiva sanningar, att de är historiskt och kulturellt 
förankrade, att de konstrueras och reproduceras i social interaktion och 
att de påverkar våra handlingar och får sociala konsekvenser (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2000, s. 11-12). Noteras kan att premisserna ovan 
till stor del är desamma som de som underbygger ett sociokulturellt 
perspektiv på lärande. 

Diskursanalyser utgår från språkliga uttryck och en viktig utgångs-
punkt är att det är främst genom språket vi konstruerar och förstår 
världen. Våra språkliga uttryck reflekterar eller avbildar inte världen utan 
skapar den (Wetherell, 2001 s. 16). Detta är ett poststrukturalistiskt 
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perspektiv och poststrukturalistiska synsätt finns också mer eller mindre 
bakom de diskursanalytiska angreppssätt jag kort beskriver nedan. 

Ordet diskurs, som kan översättas med ”tal” eller ”samtal”, betyder i en 
enkel tolkning talet om något, det som sägs och skrivs. En diskurs kan 
också beskrivas som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen – 
eller ett utsnitt av världen” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 7). Så 
kan t.ex. skolfysikdiskursen förstås som ett överenskommet sätt att tolka 
den materiella världen. Karin Widerberg (2002, s. 157) beskriver 
diskurser som “ett slags metasamtal som omfattar strukturerade 
övertygelser, rationaliteter, logiker och kunskapsformer som alla i ett 
samhälle förhåller sig till då de fattar beslut, argumenterar och 
prioriterar. Man positionerar sig och ger en bild av sig själv i förhållande 
till något eller någon just genom diskurser”. Diskurser bidrar till att 
konstruera identiteter men också den övriga världen. Det är genom 
socialt konstruerade diskurser den fysiska världen får mening och 
betydelse för oss (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 15). Denna 
förståelse är dock inte fastlåst i bestämmande mönster och stora 
dominerande strukturer. Utifrån ett poststrukturalistiskt perspektiv är 
strukturerna visserligen ofta svåra att förändra, men ändå tillfälliga och 
möjliga att bryta mot och omförhandla. 

Vilka kunskaper ger diskursanalys? 

Den kunskap en diskursanalys kan bidra med beror ytterst på de frågor 
man ställer till det empiriska materialet och för att det hela ska bli 
meningsfullt så måste de gå att besvara med hjälp av diskursanalys. 
Diskursanalys i sig syftar till att lyfta fram bakomliggande föreställningar 
och ofta dolda betydelser i människors talande och skrivande i ett visst 
kulturellt och historiskt sammanhang. Ibland kan även handlingar tolkas 
som meningsbärande och införlivas i analysen. Tolkningen av det som 
sägs, skrivs och görs lyfter fram diskursernas beroende av och påverkan 
på det sociala sammanhang de verkar i. Den visar inte bara på mönster 
och regelbundenheter utan också på motsägelser och variation. En av 
diskursanalysens styrkor är dess förmåga att samtidigt lyfta fram hur 
diskurser reproduceras i tal och skrift och hur de kan omkonstrueras och 
förändras. 

Olika diskursanalytiska perspektiv har olika inriktningar på vad de vill 
komma fram till. Diskursteori vill belysa hur olika diskurser, olika sätt att 
förstå världen, konkurrerar och arbetar för att nå hegemoni, dvs. att just 
en speciell diskurs ska dominera och uppfattas som naturlig. Kritisk 
diskursanalys har ett maktperspektiv och syftar bl.a. till att beskriva 
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förändringar i diskurser och hur förändringar går till. I 
diskurspsykologisk analys undersöker man hur diskurser används i 
människors interaktion med varandra (Winther Jørgensen & Phillips, 
2000, s. 13-14). De olika perspektiven är inte väsensskilda och olika delar 
från dem kan kombineras för att passa de syften den aktuella 
undersökningen har, så länge de inte direkt motsäger varandra. Nedan 
beskriver jag de perspektiv jag använder mig av i min analys, 
diskurspsykologi men även kritisk diskursanalys. 

Inom diskurspsykologin använder man sina data för att studera hur 
diskurser används för att konstruera identiteter. Identiteter ses inte som 
fasta, som komna inifrån, utan som konstruerade genom språket och 
eventuellt andra handlingar, samt som flexibla och föränderliga. Samma 
person kan ha flera identiteter samtidigt och dessa kan ibland vara 
motstridiga. En identitet som högpresterande och effektiv i sitt yrke kan 
t.ex. vara svår att förena med en identitet som omhändertagande och 
lyssnande mot sin omgivning. Identiteter formas inte helt om på nytt 
varje gång en individ talar utan det finns en kontinuitet (Wetherell & 
Potter, 1992, s. 78). Detta hänger ihop med att människors 
meningsskapande och diskurser har en viss tröghet och inte kan bytas ut 
hur som helst (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 105-106). Vissa 
identiteter är vanligt förekommande i samhället och kan ses som 
gemensamma identiteter som man kan använda sig av. I olika situationer 
kan man använda sig av en identitet som t.ex. kvinna, trädgårdsfantast, 
invandrare eller lärare. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.105-108). 

Identiteterna konstrueras i de språkliga sammanhangen genom att vi 
positionerar oss själva och varandra på olika sätt inom diskurser 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 108). Ett exempel på hur det kan 
gå till då en person positionerar sig finns i Karin Widerbergs (2002, s. 
160-163) analys av ”talet om trötthet”. Widerberg visar genom ett 
intervjuutdrag hur en av kvinnorna som hon intervjuar, tydligt 
positionerar sig i förhållande till en ”kvinnlig (klagomåls-) diskurs”. 
Kvinnan tar avstånd från hur andra på hennes arbetsplats ständigt pratar 
om sin trötthet och istället markerar hon att hon står för en annan typ av 
kvinnlighet. Hon vill omfatta en diskurs som handlar om positivt 
tänkande, handlingskraft, energi och en modern kvinnlighet. 

Fokus inom diskurspsykologisk analys kan ligga dels på de sociala 
positioneringarna och identitetskonstruktionen, dels på de diskurser som 
används i det sociala samspelet. Oftast handlar analyserna om en 
kombination av dessa angreppssätt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 
s. 112-113).  
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Inom kritisk diskursanalys undersöks hur diskurser förhåller sig till 
samhällets sociala strukturer och processer. Man kan t.ex. visa hur vissa 
diskurser främjar vissa sociala gruppers intressen och därmed klarlägga 
de diskursiva processer som bygger upp ojämlika maktförhållanden 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.68-69). Ett exempel på en analys 
där makt lyfts fram och på hur diskurser kan användas för att berättiga 
en grupps förmåner kan hämtas från Eva Magnussons intervju-
undersökning om kvinnors beskrivningar av sitt vardagsliv. Hon visar hur 
diskurser som bl.a. handlar om ”Män som barn” och ”Familjehushållet en 
kvinnlig domän” ger män makten att kunna avstå från visst ansvar både 
när det gäller handling och beslut (Magnusson, 2000, s. 243-245). 

Inom kritisk diskursanalys finns också ett intresse av att undersöka 
förändringar i den diskursiva praktiken genom att studera hur 
diskurserna bygger på delar av andra diskurser (intertextualitet), hur de 
olika diskurser som används i en viss praktik förhåller sig till varandra i 
en diskursordning samt hur dessa relationer mellan olika diskurser 
förändras (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.77-79). 

Dominerande diskurser 

I en konkret diskursanalys dekonstrueras det som uttrycks genom att 
underliggande betydelser synliggörs och samtidigt undersöks också hur 
föreställningarna, de diskurser som framträder, förhåller sig till andra 
möjliga diskurser i just detta sociala och kulturella sammanhang. ”Man 
måste alltså ha en idé om vad det är som den konkreta praktiken 
reproducerar eller förändrar – alltså vad det är för struktur som den ska 
förhålla sig till” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 133). Speciellt 
intressant är förhållandet till dominerande diskurser, de föreställningar 
som har brett stöd i just det aktuella sociala sammanhanget och som kan 
förknippas med maktpositioner. Den dominerande diskursen eller den 
rådande diskursordningen (en beskrivning av de diskurser som är möjliga 
i ett visst sammanhang och deras inbördes hierarki och samband), 
fungerar som ram eller bakgrund för undersökningarna. För att kartlägga 
dominerande diskurser och diskursordningar måste man ofta ta hjälp av 
andra undersökningar och analyser. 

Analysredskap  

Val av analysmetod 

Det är främst en av mina forskningsfrågor, den om genuskonstruktion 
och socialt samspel i grupperna, och den typ av data jag samlar som styr 
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mig mot att i en av analyserna använda mig av en kombination av 
diskurspsykologi och kritiska diskursanalys som metod och tolkningsram. 
Diskurspsykologisk analys kan lyfta fram elevernas interaktion, deras 
positioneringar och de diskurser de använder sig av. Även min empiri styr 
mot diskurspsykologisk analys. Mina huvuddata består av inspelningar av 
elevers gruppsamtal. Elevernas tal undersöks som en handling. Jag vill se 
hur eleverna använder sig av diskurser i det sociala samspelet och jag 
undersöker vad diskurserna bär för betydelse när det gäller 
konstruktionen av genus och vad det innebär att vara en kompetent 
medlem i gruppen i ett skolfysiksammanhang. 

Att jag, parallellt med den diskurspsykologiska analysen, även vill 
använda mig av vissa perspektiv från kritisk diskursanalys, beror på mitt 
intresse för främst förändring men även makt på olika plan. Mot 
bakgrund av hur samtalen vanligtvis förflyter i diskussionsgrupperna och 
hur skolfysikkulturen oftast kommer till uttryck, vill jag uppmärksamma 
det oväntade såsom ett tecken på en möjlig förändring. Jag undersöker de 
öppningar mot en ökad tolerans som förekommer i mitt material då det 
gäller att som elev få respekt för sitt sätt att utrycka sig i elevgruppen. Jag 
undersöker även vad som kan verka hindrande och tillbakahållande. I det 
sammanhanget kan den kritiska diskursanalysen bidra med att ”avslöja 
den roll som en diskursiv praktik spelar för upprätthållandet av ojämlika 
maktförhållanden” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 70) något 
som, i kombination med diskurpsykologins inriktning på individer 
(subjekt), kan användas för att studera maktrelationer i diskussions-
grupperna. Min inriktning ligger i linje med vad Nigel Edley(2001) kallar 
kritisk diskurspsykologi: ”One of the central aims of this more critical 
form of discursive analysis is to analyse this process of normalization 
/naturalization and to enquire about whose interests are best served by 
different discursive formulations” (Edley, 2001 s. 190). 

Det gäller dock att vara uppmärksam på att maktperspektivet och ett 
politiskt syfte28 med analysen kan innebära en förförståelse som gör att 
man bara ser det man förväntar sig. (Wetherell, 2001 s. 385). Bakom 
denna undersökning ligger bl.a. ett intresse för en förändring när det 
gäller elevers inställning till och lärande i fysik och en misstanke om att 
genusaspekter på ämnet och elevers interaktion har betydelse i det 
sammanhanget. En medveten ökad uppmärksamhet mot variation i 
empirin och ett aktivt sökande efter motdiskurser kan dock motverka en 
ensidig tolkning. 

                                                             
28 Med ”politiskt syfte” menas här att vilja främja viss sakfrågor.  
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Att jag använder mig av både diskurspsykologi och kritisk 
diskursanalys innebär dock inte att jag köper två färdiga paket och 
applicerar dem på mina data. Utifrån mina syften och mitt material 
nyttjar jag de teoretiska begrepp och de delar av ett större ramverk som 
jag finner användbara. Jag går även lite utanför den vanliga 
diskuranalysens ramar. Under mina genomgångar av elevernas samtal 
blir det tydligt att det inte bara var vad de säger som uttrycker deras 
sociala samspel, utan även vad de gör, t.ex. vem som använder räknaren 
och vem som är sekreterare. Jag inbegriper alltså även elevernas 
handlande, som jag ser som uttryck för icke-verbal interaktion, i min 
diskursanalys (Edley, 2001 s. 191). 

Analytiska begrepp  

Ett begrepp från diskurspsykologi som jag använder mig av i analysen av 
data är positionering. Olika diskurser erbjuder olika möjligheter, man 
talar om olika positioner29 som är möjliga att inta.  En persons 
positionering i en viss situation ser jag som ett aktivt val utifrån de 
positioner som erbjuds inom den aktuella diskursen. I ett socialt 
sammanhang är det samtidigt så att omgivningen genom sin interaktion 
med personen också positionerar henne eller honom. Eleverna i min 
studie positioneras och positionerar sig som t.ex. en kunnig elev, en 
ansvarstagande gruppmedlem eller som ointresserad, genom sitt och sina 
kamraters tal och handlingar. En viktig position, som finns tillgänglig i 
elevernas samtal om fysikuppgifter, är som gruppmedlem med 
tolkningsföreträde. En sådan position byggs upp genom att en elev som 
uttalar sig om fysik och om uppgifterna får mycket stöd från de andra 
gruppmedlemmarna och relativt sällan motsägs. Eleven uttalar sig om 
fysik som en auktoritet. 

I analysen av hur genus uttrycks och verkar i grupperna är det 
intressant att undersöka vilket genomslag traditionella genusdiskurser 
har i elevernas interaktion. I min analys handlar det om hur eleverna 
positionerar sig eller positioneras i förhållande till de föreställningar om 
manlighet och kvinnlighet som är vanliga i ett skolsammanhang i vår del 
av världen och som belysts i tidigare forskning (se även s. 60). 

De positioner som intas eller tilldelas i olika situationer kan ses som 
byggstenar i tillfälliga identiteter. Identiteter ses i detta sammanhang 
som diskursiva. Genom egna och andras tal och handlingar konstrueras 
en identitet. De är flexibla och en människa kan ha flera olika identiteter. 

                                                             
29  Benämns ofta subjektspositioner 



 69 

Ibland är de också motsägelsefulla. Ett exempel på detta är att identiteten 
som framgångsrik och smart elev inte tycks passa ihop med en identitet 
som en person som tar avstånd från skolarbetet. Men vissa elever växlar 
ändå mellan dessa positioner. Identiteter är instabila men inte 
godtyckliga. Det finns ett motstånd mot förändring av identitet som 
skapar en kontinuitet och som begränsar vad som är möjligt.  

När det gäller analysen av elevernas bilder av fysikämnet, som även 
innefattar vad det innebär att vara en person kunnig inom fysik, så är 
även den analysen en analys av de diskurser eleverna använder sig av när 
de uttrycker sig om dessa frågor. På så sätt kan även den betecknas som 
en enkel diskursanalys som undersöker dominerande och konkurrerande 
diskurser, dock utan att direkt passa in någon av de olika typerna av 
diskursanalys som t.ex. Winther Jørgensen & Phillips (2000) beskriver. 

De analysbegrepp jag använder mig av sammanfattas på följande sätt: 
Jag analyserar elevernas sociala samspel och genus utifrån vilka 
positioner de intar eller tilldelas i grupperna och ibland växlar mellan. 
Jag undersöker hur de positionerar sig i förhållande till traditionella 
genusdiskurser. En viktig position handlar om tolkningsföreträde i 
grupperna. Elevernas positioner kan ses som delar i att bygga en 
identitet. I analysen av elevernas föreställningar om fysikämnet och den 
fysikkunniga undersöker jag de diskurser som konstrueras i elevernas tal.    

Samband mellan teoretiska perspektiv, forskningsfrågor 
och empiriskt material. 

Det övergripande perspektivet i denna studie är ett sociokulturellt 
perspektiv på lärande som lyfter fram språkanvändningen, dialogen och 
de sociala och kulturella sammanhangen som det viktiga i lärande-
processen. Det lärande som analyseras handlar om att eleverna blir 
alltmer kompetenta deltagare i en praktikgemenskap i fysikklassrummet 
och att de blir allt skickligare i att hantera skolfysikdiskursen. 
Fysikinnehållet i samtalet handlar dels om fysikaliska begrepp, samband 
och fenomen och dels om att hantera uppgifterna och bemöta svårigheter 
kopplade till detta. En viktig sida av elevernas lärande samtal är att 
elevernas sätt att diskutera fungerar, så att de får möjlighet att utveckla 
ett relevant fysikinnehåll i sina samtal. En annan sida som är förknippat 
med lärande är de känslor eleverna ger uttryck för inför uppgifterna och 
situationen att arbeta i grupp. Elevernas lärande samtal analyseras därför 
utifrån olika aspekter. Det handlar om hur eleverna utvecklar 
fysikinnehållet i sina samtal, vilken karaktär samtalen har och vilka 
känslor eleverna uttrycker. 
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Ett sociokulturellt perspektiv på lärande innebär att sammanhanget 
runt eleven också fokuseras. En framträdande del av detta sammanhang 
utgörs av elevernas sociala samspel och där uppmärksammar jag speciellt 
de genusrelationer som konstrueras i grupperna. Dessa analyseras från 
ett genusteoretiskt och diskursanalytiskt perspektiv, genom att spåra 
föreställningar och positioneringar som i detta fall har med genus och 
makt att göra. Ytterligare en aspekt av de sammanhang som kan ha 
betydelse för lärandet och elevernas hantering av uppgifterna, är 
elevernas föreställningar om fysikämnet och om vad det innebär att vara 
kunnig inom området. Analysen av hur eleverna utrycker sig kring dessa 
frågor handlar även den om diskurser och eventuella genus-
konstruktioner. 

Tillsammans med forskningsfrågorna styr de teoretiska perspektiven 
hur det empiriska materialet undersöks. Vidstående figur (figur 1) ger en 
bild av i vilka sammanhang de olika teoretiska perspektiven används i 
analysen av det empiriska materialet. Den täcker in de tre första 
forskningsfrågorna och vad som uppmärksammas i analysen. Då den 
sista forskningsfrågan undersöks, den som handlar om sambanden 
mellan elevers lärande i fysik, sociala samspel och genusrelationer samt 
föreställningar om den fysikkunniga, är alla tre teoretiska perspektiven 
aktuella. 
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Figur 1. Relationer mellan teoretiska perspektiv, 
forskningsfrågor och empiri. 
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Kapitel 4. 

Undersökningens uppläggning 

Val av datainsamlingsmetod 

Undersökningen genomförs i två klasser på ungdomsgymnasiet då 
eleverna sitter i smågrupper och löser fysikuppgifter tillsammans. Det 
viktigaste empiriska materialet är videoinspelningar av dessa 
diskussioner samt enskilda intervjuer med eleverna efter diskussionerna. 

I valet av material som ska samlas in under fältstudierna har de 
teoretiska utgångspunkterna i studien betydelse. Utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv på lärande är språkanvändningen, dialogen och 
de sociala och kulturella sammanhangen viktiga i lärandeprocessen. 
Samtalen i grupperna dokumenteras i denna studie genom 
videoinspelningarna som fångar både enskilda repliker och elevernas 
agerande. Det omedelbara sociala sammanhanget, som lyfts fram genom 
att analysera det sociala samspelet mellan eleverna i grupperna, 
dokumenteras genom samma videoinspelningar. Den del av det kulturella 
sammanhanget som handlar om hur eleverna ser på fysikämnet, 
dokumenteras främst genom ljudinspelningar av intervjuer. Genom 
intervjuer med klassernas fysiklärare, ett antal observationer i 
klassrummet och dokument om elevernas betyg får jag uppgifter som 
både handlar om det sociala samspelet i klassen i stort och om hur 
eleverna tar sig an fysikämnet. Detta material tjänar främst som underlag 
för en beskrivning av sammanhanget som eleverna befinner sig i.  

Valet att främst använda videoinspelningar och ljudinspelningar 
grundar sig även på att de har fördelar som underlättar en kommande 
analys. De ”fryser” situationer som sen kan observeras eller avlyssnas om 
och om igen (Alexandersson 1994 s.86). Det gör det möjligt att gå in och 
analysera en situation utifrån nya frågor som kan dyka upp i efterhand, 
under analysens gång. 

Videoinspelningarna av gruppdiskussionerna och ljudinspelningarna 
från elevintervjuerna, kan i viss mån sägas komplettera varandra. Det blir 
inte bara mer data utan dessa har olika kvalitéer och det möjliggör en 
rikare och djupare analys. Att ha tillgång till både elevernas utsagor i en 
intervju och elevernas agerande och diskussion i en videoinspelning, ger 
möjlighet att kontrastera dessa mot varandra. Marianne Winther 
Jørgensen och Louise Phillips (2000, s. 100-101) för i boken 
”Diskursanalys som teori och metod” fram att de synsätt och 
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föreställningar som framkommer i en enkät eller i en intervju ofta inte 
avspeglas i en persons handlande och sociala interaktion. Människor kan 
vara självmotsägande och är ofta inte konsekventa i sina åsikter och sitt 
agerande. Det förefaller följdriktigt att det är genom att studera både hur 
människor talar om något och hur människor gör i en motsvarande 
situation, som man kan få grepp om motsägelsefulla och komplexa 
förhållningssätt. Det gäller t.ex. hur eleverna talar om genus i fysik och 
hur deras genusrelationer konstrueras i grupperna när de arbetar med 
fysik. 

Olika forskningsfrågor ställer krav på och riktar sig mot olika 
datamaterial. När det gäller hur eleverna lär fysik i diskussionerna och 
vilka svårigheter de möter när de ska lösa uppgifterna, är det 
videoinspelningarna som utnyttjas mest. Elevernas kommentarer från 
intervjuerna om uppgifterna och diskussionerna finns dock med som ett 
inslag. Även när det gäller socialt samspel och elevernas konstruktion av 
genus i grupperna är videoinspelningarna den viktigaste datakällan. 
Frågan om elevernas föreställningar i fysik besvaras till största delen 
utifrån de inspelade intervjuerna men jag ser också på hur eleverna 
konstruerar fysikämnet i sitt agerande i det videoinspelade materialet.  
Den sista frågan, om kopplingen mellan lärande, genuskonstruktioner 
och föreställningar om fysik och den fysikkunniga besvaras utifrån 
analyser av både intervjuerna och videoinspelningarna.   

Insamling av data 

Översikt 

Totalt genomförs 44 gruppdiskussioner i två klasser, klass A och klass B 
(4 tillfällen i varje klass med 7 respektive 4 grupper). Av dem spelas 8 
diskussioner in på video och de blir, tillsammans med 15 elevintervjuer 
från klass B, det viktigast underlaget för denna avhandling (se tabell 1).  
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Tabell 1. Uppgifter om datainsamlingen. Det viktigaste 
empiriska materialet är markerat. 

 Klass A Klass B 

Kurs Fysik A Fysik B 

Årskurs 1 och 2 2 och 3 

Antal elever i 
klassen 

28 (12 flickor, 16 
pojkar) 

15 (6 flickor, 9 pojkar) 

Lärare Lars Peter 

Inspelningsperiod  Vår- och hösttermin 
2004 

Vår- och hösttermin 
2007 

Data 4 videoinspelningar 
av 
gruppdiskussioner  

2 intervjuer med Lars 

Observation i 
klassrummet under 2 
lektioner. Korta besök 
hos grupperna. 

Betygsdokument 

4 videoinspelningar 
av 
gruppdiskussioner  

15 intervjuer med 
eleverna 

2 intervjuer med Peter 

Gruppernas nedskrivna 
lösningar 

Observationer och del- 
tagande i grupp-
redovisningarna i 
klassrummet vid 5 
tillfällen. Korta besök 
hos grupperna. 

Betygsdokument 

Jag intervjuar alla elever i klass B enskilt. Intervjun sker efter en 
inspelad gruppdiskussion. Videoinspelning är inget alternativ vid 
intervjuerna. Det skulle kunna få eleverna att känna sig pressade. Jag 
spelar in eleverna på ljudband men även det är störande för en elev som 
ber att jag istället ska föra anteckningar under samtalet. Jag intervjuar 
också lärarna, Lars och Peter, före och efter inspelningarna. Jag är med 
vid genomgången och redovisningen av lösningarna av uppgifterna som 
grupperna arbetat med. I klass A är jag med som observatör, i klass B 
håller jag själv i genomgången. 
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Datainsamling i två etapper 

De fyra första videoinspelningarna i klass A var från början tänkta som 
del i ett pilotprojekt vars främsta uppgift var att fungera som underlag 
när jag skulle utforma det jag då benämnde som huvudprojekt. Min tanke 
var att jag, genom att genomföra detta pilotprojekt, skulle få insikter som 
skulle hjälpa mig till en mer genomtänkt design för nästa projekt. Men 
dessa första inspelningar och analysen av dem genererar så mycket och så 
intressanta data att det snart blir uppenbart att de måste få en rätt 
framträdande plats i den slutliga avhandlingen.  

Arbetet med inspelningarna i klass A bidrar till att de undersökningar 
jag senare gör i klass B på vissa sätt blir annorlunda. En av de 
förutsättningar jag ändrar har att göra med både validitet och etik. Klass 
A hade informerats om att endast jag, deras fysiklärare Lars och 
eventuellt min handledare skulle ta del av videofilmerna. När jag sedan 
fortsätter undersökningen i klass B är jag noga med att poängtera att 
deras lärare inte ska få tillgång till inspelningarna eller utskrifterna från 
desamma. Det är onödigt att utsätta eleverna för den press som det 
innebär att den lärare som vid betygsättningen ska bedöma deras insatser 
i fysik också har möjlighet att få intryck från deras diskussioner. Det finns 
en risk att eleverna inte vågar uttrycka sina frågor och säga ifrån i 
gruppen på samma sätt som de kanske skulle ha gjort om de vetat att 
deras lärare inte kunnat se inspelningen. Visserligen kan detta bli ett 
problem även om de vet att det bara är jag som har tillgång till 
inspelningen, men som jag ser det blir problemet större om en 
betygssättande lärare också har det. När jag senare jämför inspelningarna 
från klass A med de från klass B så förefaller eleverna i klass A dock inte 
speciellt pressade. De skämtar om lärare och pratar om annat än 
fysikproblem i större utsträckning än eleverna i klass B och de verkar inte 
tänka så mycket på att de spelas in. 

När jag avslutat den första omgången videoinspelningar och analyserar 
diskussionerna i klass A saknar jag elevernas röster. Jag vill veta vad de 
har för erfarenheter och tankar om diskussionen och om vilka svårigheter 
de mött och jämföra detta med mina egna tolkningar av deras diskussion. 
Det blir också uppenbart för mig att elevernas handlande när de löser 
problem i grupp har att göra med de föreställningar de har om fysikämnet 
och att det vore värdefullt att även genom intervjuer försöka spåra dessa. 
Det har dock gått relativt lång tid sedan inspelningarna i klass A gjordes 
och jag bedömer att intervjuer med dessa elever inte skulle bli 
meningsfulla. Jag inriktar mig därför mot att intervjua eleverna i klass B 
och intervjuerna genomförs inom två dagar efter gruppdiskussions-
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tillfällena. En annan ändring jag gör inför de senare inspelningarna gäller 
utformningen av de uppgifter eleverna arbetar med under 
gruppdiskussionerna (se nedan). Under den sista delstudien samlar jag 
också in elevernas nedskrivna lösningar som ett komplement till deras 
videoinspelade samtal om lösningarna. 

Inspelningar av diskussionerna 

Under den tid då undersökningen pågår har eleverna i varje klass fyra 
diskussionstillfällen var då de sitter i smågrupper och löser fysikproblem. 
Samtalen tar mellan drygt en halvtimme till knappt en timme beroende 
på hur mycket tid de har till förfogande. Vid varje sådant tillfälle filmar 
jag en ny grupp medan resten av klassen också jobbar i grupper med 
samma frågor. Det blir totalt 8 inspelningar med olika grupper och också 
olika uppgifter de arbetar med från gång till gång. De två första 
grupperna arbetar dock med samma uppgifter. 

De elever som spelas in sitter ostörda i ett för övrigt tomt klassrum. De 
sitter i en halvcirkel runt ett bord med en mikrofon och med en 
videokamera på samma nivå, riktad mot dem. De övriga eleverna i 
klassen sitter med sina grupper i det ordinarie klassrummet eller vid bord 
och soffor i korridoren. Eleverna har oftast med sig lärobok, 
anteckningar, formelsamling, penna anteckningspapper och räknare och 
de får ett papper med uppgifter var. 

Eleverna har fått information om att de själva får välja hur många och 
vilka uppgifter de vill arbeta med och i vilken ordning de gör det. De två 
första grupperna, som diskuterade samma energifrågor under två 
lektioner efter varandra, får dock preciserat att de ska försöka lösa minst 
4 uppgifter under dessa två lektionstillfällen. De gör sina uppgifter och 
använder sedan en del tid (totalt 30 % respektive 20 % av tiden) till att 
diskutera annat än fysik. Jag finner det då bäst att inte nämna något 
förväntat antal uppgifter för de andra grupperna och dessa använder 
också en betydligt större andel av sin diskussionstid till fysikuppgifterna.     

Grupperna ska utse en sekreterare som dokumenterar deras lösningar. 
Innan jag sätter igång kameran och lämnar dem ber jag dem också att se 
till att alla gruppmedlemmar kommer med i diskussionen och att vara 
uppmärksamma på att alla förstår vad de andra pratar om. Detta är den 
enda uttalade styrningen av gruppens interaktion och den enda 
antydningen om vad jag tycker krävs för att få till ett bra samtal. Varken 
jag eller de andra fysiklärarna har tidigare tagit upp med eleverna något 
om hur vi ser på gruppdiskussioner och hur de kan bli lärande 
situationer. 
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Jag talar också om för grupperna att jag kommer att titta till dem då 
och då för att höra om de undrar något eller behöver stöd. Under alla 
inspelningar blir det dock endast vid ett fåtal tillfällen som jag har 
diskussioner om fysikproblemen med de elever som blir inspelade. Då 
min inriktning i analysen handlar om elevinteraktionen, så finns dessa 
tillfällen inte med i analysunderlaget, och jag problematiserar inte min 
interaktion med eleverna. Min bedömning är att min medverkan endast 
vid ett tillfälle får betydelse för elevernas fortsatta diskussion. Jag 
konfirmerar då att eleverna är på rätt spår i diskussionen och de 
fortsätter sin utredning utifrån detta30  Det är jag som har huvudansvaret 
för de lektioner då eleverna arbetar med diskussionsuppgifterna. Lars och 
Peter är ibland med och går runt bland de grupper som inte spelas in. 

Eleverna reagerar på olika sätt inför kameran. Vid några tillfällen tittar 
elever rakt in i kameran, ibland grimaserar de eller utför en liten 
pantomim. De kan kommentera inspelningen och diskutera om det skulle 
vara intressant att se den eller ej. De funderar även på om det skulle vara 
intressant att forska på det sätt som de uppfattar att jag gör. En gång 
påpekar en elev att gruppen inte bör prata om annat än uppgifterna för 
”Hon blir besviken...” och syftar då på mig. Men för det mesta agerar 
eleverna som om de inte märker kameran. De kan kommentera lärare på 
ett sådant sätt att det är uppenbart att de inte tänker på att de blir 
inspelade. Någon gång kommer de ihåg sig efteråt och kommenterar just 
att de har glömt sig. 

Efter varje diskussionstillfälle sker en gemensam uppföljning och 
genomgång av uppgifterna. I klass A är det eleverna själva som på tavlan 
går igenom lösningarna av de olika uppgifterna. Lars kommenterar deras 
lösningar medan jag är med som tyst observatör. Genomgången sker 
under den första fysiklektionen efter diskussionslektionen. I klass B har 
vi genomgång under ca 20 minuter direkt efter diskussionen. Jag leder 
genomgången utifrån elevernas förslag till lösningar på uppgifterna.  

Intervjuer 

I klass B intervjuas alla elever efter diskussionerna. Intervjuerna sker 
med en elev i taget. Vi sitter ensamma i ett tomt klassrum och jag spelar 
in de flesta intervjuer på en mp3-spelare. Intervjuerna börjar med frågan 
om eleven vill att jag ska ta anteckningar istället för att spela in samtalet. 
Jag berättar sedan kort att jag ville veta mer om hur eleven upplevt 
diskussionen och om elevens syn på fysikämnet (se intervjuguiden, bilaga 

                                                             
30 Detta gäller ett tillfälle då grupp 7 hade påbörjat uppgift 2.  
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2). En elev vill inte att jag spelar in henne så jag skriver istället ner 
hennes svar. Intervjuerna tar mellan knappt 20 minuter och nästan en 
timme. De flesta elever pratar gärna och förefaller intresserade av att 
framföra åsikter och samtidigt reflektera över diskussionen och 
fysikämnet. Intervjun får då mer karaktär av ett samtal där det ena ger 
det andra på ett avspänt sätt. Några elever är mer reserverade och det blir 
jag som får driva intervjun framåt med frågor som ibland besvaras ganska 
kortfattat. Innan jag avslutar intervjuerna frågar jag om eleven vill tillfoga 
något eller om jag glömt att ta upp något som är viktigt i sammanhanget. 
En del elever för då fram synpunkter om t.ex. läroboken i fysik eller 
kompletterar sina uttalanden om gruppdiskussionen och fysikämnet. 

Intervjuerna kan betecknas som halvstrukturerade och styrs i stort 
utifrån en intervjuguide (bilaga 2). (Se t.ex. Kvale, 1997, s. 121, 
Widerberg, 2002, s. 68-69). Frågorna ställs inte alltid i den angivna 
ordningen eller är formulerade på exakt samma sätt utan varje samtal 
löper på efter en egen logik där ett uttalande kan föda en fråga som 
ändrar samtalets riktning mot ibland oväntade håll. Detta ger en 
möjlighet för den intervjuade eleven att delvis styra samtalet och ta upp 
det som är angeläget. Intervjuguiden finns dock hela tiden med som ett 
stöd så att jag täcker in samma områden med de olika eleverna. 

När jag transkriberat intervjuerna får eleverna läsa utskrifterna från 
den egna intervjun och jag ber dem säga till direkt eller via e-post om de 
vill ta tillbaka något eller komplettera intervjun. Ingen av eleverna 
kommenterar dock utskrifterna utom att de fnissar en del och ibland 
visar dem för varandra när de läser igenom dem.  

Klasserna, grupperna och uppgifterna 

Mötet med lärarna och eleverna 

Undersökningen äger rum i en av flera kommunala gymnasieskolor i en 
mellanstor svensk stad. Valet av just denna skola grundar sig bl.a. på att 
jag har kontakt med en av fysiklärarna genom ett annat skolprojekt och 
att han visar sig vara intresserad av att pröva gruppdiskussioner i 
undervisningen. Då mina intentioner är att belysa samma 
gruppdiskussioner ur flera olika perspektiv snarare än att jämföra hur 
gruppdiskussioner fungerar i olika skolor med t.ex. olika social eller 
etnisk elevsammansättning, blir valet av skola inte kritiskt för 
möjligheterna att besvara mina frågeställningar. Jag väljer en skola där 
jag är välkommen och har kontakter.  
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De två klasserna som är aktuella i min undersökning har olika lärare. 
Det är dels Lars, som undervisat i matematik och fysik i 13 år och Peter, 
som undervisat i matematik, fysik och data i 15 år. Lars klass, som här 
kallas klass A, går vårterminen i årskurs 1 och läser Fysik A när jag först 
besöker dem. Lars beskriver dem i en inledande intervju som lite bullriga 
men ”ett bra gäng” som är relativt målinriktade och som kan lyssna på 
varandra med respekt under t.ex. redovisningar. Peters klass, klass B, går 
vårterminen i årskurs 2 och läser Fysik B. Peter tycker att ”det är en 
väldigt bra klass” med en öppen stämning. Eleverna samarbetar under 
lektionerna och jobbar på bra. När det gäller elevernas etniska bakgrund 
så har de flesta eleverna i klasserna, ca 90 %, namn som antyder en 
familjebakgrund från Sverige. Två av de elever som deltar i 
undersökningen talar svenska med en liten brytning.   

Jag tar initiativ till den första omgången inspelningar då jag under 
läsåret 2003/2004 arbetar i ett helt annat skolprojekt tillsammans med 
Lars. Han är själv engagerad i att göra videoinspelningar av elevers 
laborationer för att kunna förbättra förutsättningarna för att 
laborationerna ska bli lärande tillfällen för eleverna. Jag ber att få fråga 
den klass som han undervisar i Fysik A om jag kan få spela in dem när de 
löser fysikuppgifter i smågrupper och Lars samtycker. Han har tidigare 
uttryckt att han söker ett sätt att få eleverna mer aktiva under lektionerna 
och är utifrån denna aspekt intresserad av att pröva gruppdiskussioner. 

Under tiden jag arbetar med att sammanställa materialet från den 
första omgången inspelningar får jag tillfälle att fråga en annan lärare på 
samma skola, Peter, om jag får göra inspelningar även i hans klass. Den 
variation och den innehållsrikedom jag ser i det material jag redan har 
gör att jag inte finner någon anledning att byta skola för att få se nya 
sidor av hur gruppdiskussioner kan fungera. Det är uppenbart att jag kan 
förvänta mig nya insikter från nytt material från samma skola. Min 
ambition är att spegla olika situationer och olika sidor av grupp-
diskussioner i fysik. Jag gör inte anspråk på en övergripande bild av hur 
gruppdiskussioner i fysik fungerar i den svenska skolan.  

Efter de första samtalen med Lars om projektet så informerar jag och 
får klartecken från den rektor som är ansvarig för det naturvetenskapliga 
programmet. Jag träffar sedan eleverna under en av Lars lektioner. Lars 
har tidigare berättat för klassen att jag vill komma och spela in deras 
diskussioner. Jag presenterar mig och berättar vad min forskning går ut 
på och vad det är jag vill göra i klassen. För att undvika att eleverna under 
de inspelade diskussionerna ska försöka uppfylla och svara mot vad de 
kan se som mina förväntningar på en lärande och ”genuskorrekt” 
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diskussion så är jag medvetet ganska kortfattad. Jag berättar att jag vill 
undersöka hur man kan lära sig fysik under gruppdiskussioner och att jag 
är intresserad av bl.a. genusaspekter i det sammanhanget. Jag tar också 
upp de etiska aspekterna, att materialet kommer att behandlas kon-
fidentiellt och att eleverna, så långt detta är möjligt, kommer att vara 
anonyma i min framställning. Jag betonar att alla eleverna i en grupp 
måste vara överens om att bli inspelade och att det är möjligt att avbryta 
deltagandet när de vill. Som tack för besväret får de elever som deltar i de 
inspelade diskussionerna en biobiljett. Flera elever räcker upp handen 
och vill deltaga. Lars har redan delat in eleverna i grupper och efter lite 
prat och stoj så anmäler sig flera grupper och inspelningen av den första 
diskussionen tar vid. 

Samma procedur upprepas tre år senare i Peters klass, klass B. Där 
berättar jag också att jag gärna vill intervjua eleverna enskilt efteråt om 
deras erfarenheter från diskussionen och deras syn på fysikämnet i 
allmänhet. Deltagandet i intervjun är helt frivilligt och de kan naturligtvis 
avbryta när de vill.  Klass B omfattar 15 elever som i årskurs 2 valt den 
inriktning av naturvetenskapliga programmet som kallas natur-natur31 
och de läser Fysik B-kursen. Alla eleverna i klassen vill vara med på 
inspelningarna och intervjuerna. 

Grupperna och diskussionsuppgifterna 

Elevernas vanliga lektioner i fysik börjar oftast med en genomgång på 
tavlan och ibland en demonstration. Sedan räknar eleverna uppgifterna i 
läroboken medan läraren går runt och diskuterar med de elever som har 
frågor eller vill ha stöd. Ingen av klasserna brukar ha organiserade 
gruppdiskussioner i fysik där de löser uppgifter tillsammans. Men ofta 
diskuterar de och hjälper varandra när de räknade enskilt. Det 
framkommer också under intervjuerna med eleverna i klass B att de ofta 
pluggar tillsammans innan prov och att de har haft gruppdiskussioner i 
andra ämnen, t.ex. svenska, engelska och biologi.  

De första intervjuerna med Lars respektive Peter utmynnar i en 
diskussion om hur grupperna ska sättas samman och hur uppgifterna ska 
utformas. Utifrån den forskning som gjorts om gruppers storlek så 
föreslår jag att grupperna ska bestå av 3-4 elever.32 Då jag vill efterlikna 

                                                             
31 Den andra inriktningen av det naturvetenskapliga programmet som är tillgänglig på 
denna skola är matematik-data  
32 I grupp 8 blir det fem elever. En av dem skulle deltagit i grupp 7 men kunde inte närvara 
då. Eleven vill ändå vara med i en inspelning och blir då den femte eleven i grupp 8.   
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en så ”naturlig” situation som möjligt och då det är Lars och Peter som 
känner eleverna, kommer vi fram till att de ska sätta samman grupperna. 
De delar in eleverna i grupper som de tror kan fungera bra tillsammans 
socialt och som kan få en bra diskussion omkring uppgifterna. Det blir en 
bedömning som grundar sig på lärarnas kännedom om hur eleverna 
agerar under vanliga lektioner i klassrummet och under laborationer. 
Könsfördelningen i grupperna blir underordnad ovanstående kriterier 
men när det gäller grupperna i klass B så ber jag Peter att sätta samman 
en grupp med enbart flickor. Jag vill ha variation när det gäller 
könsfördelningen och bland grupperna från klass A finns en grupp med 
fyra pojkar, de övriga är blandade på olika sätt. 

Tabell 2: De olika gruppernas diskussionsämnen och 
sammansättning. 

Grupp 1 2 3 4 

Ämnes-
område 

Kurs 

Energi 

 

Fysik A 

Energi 

 

Fysik A 

Tryck 

 

Fysik A 

Ellära 

 

Fysik A 

Med- 

lemmar 

Hanna 

Laban 

Lisa 

Niklas 

Agneta 

Carl 

Pontus 

Fredrik 

Johanna 

Olov 

Birger 

Gunnar 

Ivar 

Oscar 

 

Grupp 5 6 7 8 

Ämnes-
område 

 

Kurs 

Ellära/ 

magnet- 

fält 

Fysik B 

Rörelse- 

mängd/ 

impuls 

Fysik B 

Cirkulär 

rörelse 

 

Fysik B 

Harmonisk 

sväng- 

ning 

Fysik B 

Med- 

lemmar 

Anna 

Christina 

Maria 

Sanna 

John 

Måns 

Per 

Sune 

Julia 

Petter 

Rickard 

Anders 

Erik 

Petra 

Simon  

Åsa 

De 8 grupperna spelas in vid olika tillfällen och diskuterar också olika 
uppgifter (se bilaga 1), utom de första två grupperna som arbetar med 
samma uppgifter. Uppgifterna är valda så att de passar in i den övriga 
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planeringen av undervisningen. Klasserna har tidigare tillsammans med 
läraren gått igenom de aktuella områdena. Eleverna har arbetat och 
räknat uppgifter som hör till den delen av fysikkursen under åtminstone 
ett par lektioner innan gruppdiskussionen. Grupp 3 är den grupp som är 
minst förberedd. De har haft genomgångar men har knappt räknat några 
uppgifter om tryck innan de diskuterar frågor som behandlar tryck i 
gruppen. 

Tanken bakom att ge de olika grupperna olika uppgifter är att öka 
möjligheterna att de inspelade samtalen ska spegla så många olika sidor 
hos gruppdiskussionerna som möjligt. Jag varierar grupperna och 
uppgifternas innehåll i syfte att nå en informationsrikedom i materialet 
från diskussionerna. Jag vill få en sådan bred bild som möjligt av den 
situation som en gruppdiskussion i fysik kan vara. I samma syfte varierar 
jag även de inriktningar och de perspektiv jag utgår från när jag senare 
analyserar diskussionerna. 

De uppgifter som eleverna arbetar med väljs ut eller utformas i samråd 
med Lars och Peter. I de flesta fallen formulerar jag uppgifterna, lärarna 
läser igenom och kommer med förlag till förändringar som jag försöker 
följa. De frågor som grupp 4 arbetar med är delvis uppgifter som Lars 
formulerat. Lars och Peter känner eleverna och kan förutse när 
uppgifterna inte passar, blir svåra att tolka eller ligger på fel nivå i 
förhållande till elevernas förkunskaper. På lärarnas inrådan ändrar jag 
några uppgifter. En del uppgifter kräver beräkningar för att besvaras 
medan andra är helt kvalitativt inriktade. Jag strävar efter en bredd i 
uppgifterna, dels för att, som påpekats ovan, få en bredd i mina data, dels 
för att ge eleverna möjlighet att hitta uppgifter de finner intressanta och 
som de kan klara av. Det är inte meningen att de ska arbeta med alla 
uppgifterna utan välja vilka de vill försöka lösa tillsammans. En del 
uppgifter är direkt, eller något omformulerade, hämtade från olika 
fysikläroböcker (Ekstig & Boström 2003, Gottfridsson, Jonasson & 
Lindfors, 2003, Pålsgård, Kvist &  Nilsson, 2004). Vissa är omskrivna 
från och inspirerade av s.k. ”kontextrika problem” (Heller & Hollabaugh, 
1992, Heller, Keith & Anderson, 1992) (se även s. 28-29). De uppgifter 
som klass B får är något annorlunda än de som klass A arbetat med. 
Erfarenheterna av hur klass A arbetat med uppgifterna gör att jag, för att 
ge eleverna möjligheter till en så givande diskussion som möjligt, ger dem 
uppgifter som mer liknar kontextrika problem och även färre uppgifter 
att välja mellan. I klass A har två av grupperna tagit sig an så gott som 
alla uppgifter på uppgiftspappret. De får då inte så mycket tid till att 
diskutera varje problem och diskussionerna blir ibland ytlig. 
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Analysmetoder 

Översikt över analysmetoder 

De olika frågor jag ställer till materialet för med sig att jag analyserar 
samma material på flera olika sätt beroende på vad jag vill får reda på 
(tabell 3). 

Tabell 3. Forskningsfrågor, analysmetoder och empiriskt 
underlag. 

Forsk-
nings-
fråga 

Hur utvecklas 
lärande 
samtal i 
grupperna?33 

Vilka 
svårigheter 
möter 
eleverna? 

Hur 
konstrueras 
genus och hur 
fungerar det 
sociala 
samspelet i 
grupperna? 

Vilka 
föreställningar 
om 
fysikämnet 
och den 
fysikkunniga 
eleven 
uttrycker 
eleverna? 

Vilka 
samband finns 
mellan 
gruppernas 
lärande i 
fysik, det 
sociala sam-
pelet, genus 
och elevernas 
före-
ställningar om 
fysik  

Analys- 

metod 

Analys av tre 
aspekter på 
lärande 
samtal 

Tematisk, 
empirinära 
analys 

Kritisk 
diskurs-
psykologisk 
analys 

Tematisk 
empirinära 
analys 

Samman-
vägning av 
övriga 
analysresultat 

Empiriskt 
underlag 

Främst video-
inspelningar 

Även 
intervjuer 

Främst 
videoin-
spelningar 

Även 
intervjuer 

Video- 

inspelningar 

Främst 
intervjuer 

Även video-
inspelningar 

Både 
intervjuer och 
videoinspel-
ningar 

Placering i 
texten 

Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 

De analysmetoder jag använder är kritisk diskurspsykologisk analys 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, Edley, 2001) och tematisk 
empirinära analys (Widerberg, 2002, s. 136, 144-145).34 

                                                             
33Forskningsfrågan: ”Hur utvecklas  lärande samtal och vilka svårigheter möter eleverna?” 
har delats upp i två frågor. 
34 Diskursanalysen är också tematisk på så sätt att jag uppmärksammar och sorterar 
materialet under vissa teman, vissa typer av yttranden och handlingar, som återkommer, 
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Analysmetoderna kan betecknas som kvalitativa i den mening att de 
hjälper till att lyfta fram vilka kvalitéer som utmärker det som är relevant 
i en situation snarare än vad som kvantitativt har betydelse (Erickson, 
1998). Analysen kan också sägas vara kvalitativ utifrån att den är 
beskrivande, inriktad mot processer och syftar till att belysa vilken 
mening informanterna skapar (Bogdan & Biklen, 2003, s. 5-7). Jag 
använder också en del kvantitativa data. Detta gäller t.ex. förekomsten av 
olika typer av samtal eller olika typer av yttringar, som t.ex. 
stöduttalanden, i samtalen. 

Mina resultat förankras i min empiri genom de analysmetoder som 
anges ovan, men de tolkningar som görs skulle vara omöjliga utan en viss 
förförståelse. Min läsning och analys av transkriptionerna bygger på de 
teoretiska ramar som beskrivits i föregående kapitel. En annan typ av 
förförståelse har sin grund i mina egna erfarenheter som lärare och elev. 
Kontexten har stor betydelse i sociokulturell teori om lärande och en 
förtrogenhet med gymnasiefysikkontexten är en tillgång.  Denna position 
kan både skärpa iakttagelseförmågan och öka tolkningsmöjligheterna 
men kan samtidigt göra det svårt att få den distans till materialet och 
situationerna som krävs för att analysen ska kunna säga något om 
fysikundervisning och skolan i ett vidare sammanhang. En hel del av 
analysarbetet handlar om att försöka skapa denna distans med hjälp av 
de teoretiska verktygen samtidigt som lärarperspektivet hålls vid liv för 
att påminna om vad som är relevant i skolans värld. 

Rent praktiskt handlar den första delen av analysen om att titta 
igenom videoinspelningarna och lyssna på banden och skaffa en överblick 
över vad som händer. Jag skriver ner mitt första intryck och transkriberar 
sedan inspelningarna i sin helhet. Totalt rör det sig om drygt 300 sidor 
text35. Transkriptionen kan ses som ett andra analyssteg då vissa 
sammanhang eller enskilda formuleringar fångar mitt intresse och bidrar 
till bilden av händelseförloppet. Vissa teman, dvs. typer av händelser och 
diskurser som framstår som viktiga utifrån mina frågeställningar, börjar 
urskiljas.   

Det fortsatta arbetet innebär olika analyser för att besvara de olika 
frågeställningarna. Varje analys för med sig att jag läser texterna om och 

                                                                                                                                         
och den tematiska analysen får ibland drag av diskursanalys när jag t.ex. lyfter fram 
underliggande betydelser i elevernas tal. Den teoretiska grunden för den kritiska 
diskurspsykologiska analysen beskrivs i kapitel 3 medan det praktiska tillvägagångssättet 
beskrivs i detta kapitel på sidan 87-89. Den empirinära tematiska analysen beskrivs under 
de aktuella frågeställningarna på sidorna 86 och 89-90. 
35 Teckenstorlek 12, radavstånd 1, ny rad för varje replik. 
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om igen. Det är alltså främst den transkriberade texten som är föremål 
för analys men ibland går jag tillbaka till videoinspelningarna och 
ljudinspelningarna för att studera elevernas agerande eller tonfall och få 
ledtrådar till tolkningar av vad som händer i grupperna och i samtalen. 
Jag undersöker hur de teman som jag upptäckt under transkriptionen 
representeras i texten, jag upptäcker nya teman och letar samtidigt efter 
motsägelser. I detta sökande behöver jag både riktlinjer och teknik. Den 
teoretiska bakgrunden och mina frågeställningar ger riktlinjerna. 
Teknikerna beskrivs nedan. 

Analys av hur lärande samtal  utvecklas i de olika grupperna. 

När jag analyserar elevernas lärande i fysik under diskussionerna så utgår 
jag från de tre olika aspekter av lärande samtal som beskrivs i kapitel 3. 
Jag undersöker hur elevernas tal i fysik utvecklas, det handlar om 
fysikinnehållet i samtalet. Jag ser på samtalens karaktär, hur dialogen 
byggs upp och vilka kvalitéer den har. Jag tar även upp hur eleverna 
uttrycker känslor riktade mot arbetet med uppgifterna eller uppgifternas 
innehåll. Analysen sker grupp för grupp. Grupperna får på så sätt olika 
lärandeprofiler, som kan jämföras med varandra. 

Det praktiska analysarbetet med hur eleverna utvecklar fysik-
innehållet, den första av de tre aspekterna på lärande samtal, går till så 
att jag i texten markerar de partier där eleverna utvecklar och går framåt i 
sitt tal om fysikens begrepp, begreppens inbördes samband och relationer 
till olika fenomen och erfarenheter. Det kan handla om att de från början 
inte kan klargöra eller är motsägande när det gäller ett begrepps 
anknytning till andra begrepp och att de så småningom reder ut detta. 
Eleverna kan också utgå från en felaktig behandling av begreppen eller en 
mindre användbar tolkning av fenomen. Det kan även handla om hur 
eleverna under diskussionens gång belyser och berikar begrepp och 
fenomen med hjälp av fler och fler anknytningar till andra begrepp och 
fenomen. Jag noterar även när diskussionen om fysiken stannar av eller 
går mot en återvändgränd. Analysarbetet kan också beskrivas som att jag 
undersöker i vilken utsträckning eleverna går mot att bli alltmer 
kompetenta användare av en accepterad skolfysikdiskurs.  

I analysen av samtalens karaktär tar jag upp i vilken utsträckning 
elevernas diskussion om uppgifterna har drag av ”disputerande”, 
”adderande” eller ”utforskande samtal”. Jag följer Mercers definitioner 
(se kapitel 2, s. 17-18). Jag lånar också begreppet ”presenterande samtal” 
från Barnes och Todd (1995, s. 15-16).  Jag markerar de partier i 
utskrifterna som kan karakteriseras som adderande eller utforskande 
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samtal. Jag undersöker hur stor andel av elevernas samtal som kan 
beskrivas som sådana och jämför grupperna emellan. Inslag av 
disputerande och presenterande samtal uppmärksammas också och jag 
undersöker om och hur de hindrar diskussionen från att utvecklas. 

Den tredje delen av analysen av lärande samtal i grupperna handlar 
om de känslor eleverna uttrycker omkring uppgifternas innehåll och 
vilket engagemang de ger uttryck för när det gäller att arbeta med 
uppgifterna. Att uppmärksamma de känslor som eleverna ger uttryck för 
som en del av det som säger något om elevernas lärande tar inte någon 
stor plats i denna undersökning men elevernas känslomässiga 
engagemang kan samtidigt inte ignoreras utan kommentarer. Det handlar 
t.ex. om hur eleverna jämför eller associerar det som händer i uppgifterna 
med något som eleven själv har ett känslomässigt förhållande till. 
Elevernas grad av engagemang i uppgifterna visar sig genom uttryck för 
intresse, nyfikenhet och ansvarstagande respektive avståndstagande och 
motstånd. 

Analys av vilka svårigheter eleverna möter och hur de tar sig 
an dessa. 

Denna analys handlar om vad som eventuellt hindrar eleverna att komma 
framåt på ett konkret plan, direkt relaterat till deras arbete med att lösa 
uppgifterna, och om hur de hanterar de svårigheter de möter. Här 
analyseras inte grupp för grupp utan alla grupperna ingår i underlaget 
och de jämförs inte med varandra. Analysen kan betecknas som tematisk 
och empirinära. Den styrs av forskningsfrågan och riktas direkt mot de 
transkriberade videoinspelningarna. Widerberg (2002, s. 135-136, 144-
145) beskriver hur teman väljs ut utifrån från det empiriska materialet 
och inte är bestämda i förväg.  

Rent praktiskt går arbetet till så att jag först läser igenom delar av 
utskrifterna från elevernas gruppsamtal och noterar olika typer av 
delhändelser som handlar om hur eleverna tar sig an uppgifterna. 
Likartade och vanligt förekommande situationer förs samman till teman. 
Dessa teman beskriver olika delar av processen då eleverna försöker lösa 
uppgifterna och de är förknippade med specifika svårigheter. Jag ger 
temana beteckningar som på ett kortfattat sätt beskriver deras innehåll. 
Jag arbetar sedan igenom hela materialet och märker ut de ställen där de 
olika temana återfinns. Under det arbetet förändras ibland temana, vissa 
försvinner och nya teman tillkommer. Detta kräver nya formuleringar och 
materialet gås igenom ytterligare tills inga nya teman träder fram.  
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De teman som växer fram under denna första fas av analysen ger en 
överblick och visar på en struktur i elevernas diskussioner. Under olika 
faser av problemlösningen är diskussionen riktad mot olika mål. De 
aktuella temana handlar om att tolka uppgifterna, att diskutera begrepp 
och samband, att koppla erfarenheter till fysik och att utföra beräkningar. 
De olika temana används sedan som en grund för att beskriva och 
ytterligare reflektera över de svårigheter som ofta hör till de olika faserna 
i problemlösningen och över hur eleverna talar och agerar när de möter 
dessa svårigheter. Temana kan alltså ses som både ett delresultat av 
analysen och en utgångspunkt för att tolka och beskriva 
händelseförloppet då jag utifrån varje tema undersöker vad som 
möjliggör eller vad som hindrar eleverna att komma framåt med 
lösningsarbetet. Det kan t.ex. handla om svårigheter att förstå kontexten i 
uppgifternas eller om svårigheter att hanterar enheter och storheter. 

Analys av det sociala samspelet och genuskonstruktioner i 
gruppen. 

Analysen av genus och det sociala samspelet i grupperna inriktas mot hur 
eleverna positionerar sig i förhållande till dominerande, traditionella 
genusdiskurser och om hur över- och underordning framträder på olika 
sätt. Tillvägagångssättet är främst kritisk diskurspsykologisk analys av 
materialet men en del av analysen handlar också om att beskriva den 
sociala praktiken. Det sistnämnda gör jag genom att uppmärksamma 
olika positionerande handlingar bl.a. vilka elever som får eller tar 
talutrymme och tolkningsföreträde, vilka elever som stöder andra 
respektive får stöd, och vilka elever som blir utsatta för förlöjligande 
skämt. Jag använder mig i detta sammanhang av vissa kvantitativa data, 
jag räknar t.ex. hur ofta en elev ger och tar emot stöduttalanden, och 
jämför eleverna emellan. 

I analysen uppmärksammar jag händelser och uttalanden som 
förhåller sig till det som i den givna situationen kan uppfattas som 
normativt manligt eller kvinnligt. Detta förhållande till normer kan 
handla om att följa normer, att bryta mot normer eller att skapa normer 
och det är i sådana processer som genus får betydelse. Vilken betydelse 
det får beskrivs med hjälp av Harding´s strukturer för genus (se kapitel 
3) och genom en bedömning av genus genomslagskraft, om hur pass 
genuspräglade de givna situationerna är.  

Syftet med den kritiska diskurspsykologiska analysen är att lyfta fram 
de sociala positioner som skapas diskursivt och visa på genusrelaterade 
diskurser och motdiskurser. Dessa positioneringar och diskurser kan 
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dock ibland vara svåra att få syn på under en textanalys, särskilt för 
någon som jag, som arbetat länge i skolan och är väl integrerad i många 
”förgivettagna” betydelsestrukturer och normer. Jag behövde använda 
mig av någon form av ”främmandegörandeteknik” för att få avstånd och 
se mönster och brytningar mot dessa mönster. En metod jag använder 
mig av är att leta efter krispunkter (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 
s. 122). Det handlar om att uppmärksamma när samspelet inte fungerar 
så bra i gruppen, när någon sagt något som får de andra att tystna eller 
talaren att tveka och ta tillbaka. Detta kan vara ett tecken på en konflikt 
mellan olika diskurser och kan också vara en utmaning mot en tillfälligt 
rådande maktbalans. Det sätt på vilket dessa krispunkter framträder kan 
blottlägga vilken maktbalans som föreligger och vilka diskurser den vilar 
på och även bidrar till att återskapa. Som exempel kan nämnas när en 
elev, från det att han varit passivt lyssnande, bryter in i diskussionen och 
då möts av tystnad. Denna händelse både blottlägger och förstärker en 
maktstruktur i gruppen genom det sätt eleverna positionerar sig och 
positioneras.   

Marianne Winther Jørgensen (2002)36 beskriver olika strategier för 
hur man kan ställa frågor till texten i syfte att få diskurser och 
positioneringar att framträda. Det handlar om jämförelse, substitution, 
flerstämmighet och detaljförstoring. Jag använder mig av ”jämförelse” 
när det gäller genusrelaterade positioner i grupperna. Utifrån en 
kännedom om vanliga genusstrukturer i skolan (se kapitel 2) 
uppmärksammar jag när eleverna återskapar dessa mönster. Ett annat 
sätt att närma sig materialet är att, utifrån att vara just införstådd i den 
diskursordning som råder i det aktuella sammanhanget, reagera när 
kulturella eller sociala mönster bryts. Det kan gälla att vara observant på 
randpersoner, på överraskande uttalanden, på konventionsbrott och på 
uttryck som kräver att talaren förklarar och visar på uttryckets legitimitet 
i det aktuella sammanhanget (Søndergaard, 2000 s. 93). Genom att 
uppmärksamma sprickorna i diskurserna blir diskurserna själva och 
deras användning tydliga. Ett exempel på ett sådant konventionsbrott är 
när en elev använder känslor som argument för hur en fysikuppgift ska 
lösas. Samtidigt som dessa ”brytningar” tydliggör normativa diskurser 
kan de, i vissa sammanhang, också ses som möjligheter till att förhandla 
om diskursen. I andra sammanhang kan ”brytningarna” placera individer 
hopplöst utanför. 

                                                             
36 Marianne Winther Jørgensen beskriver detta i sin avhandling ”Refleksivitet og kritik: 
socialkonstruktionistiske subjektspositioner” (2002). I texten ovan utgår jag dock från 
anteckningar från en kurs i diskursanalys med författaren 6-7/4 2005. 
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I praktiken innebär analysen många omläsningar av texterna, 
räknande av repliker och olika typer av uttalanden, jämförelser inom och 
mellan grupperna vad gäller positioneringar och makt- och 
genusrelationer. Under tiden växer mina insikter om nya innebörder och 
tolkningsmöjligheter, och texten ger successivt ifrån sig sin rikedom av 
mening och betydelse.    

Analys av elevernas föreställningar om fysik  

Den analys som inriktar sig mot elevernas föreställningar om fysik,och 
som inbegriper föreställningar om en fysikkunnig elev eller person, utgår 
främst från intervjuerna med eleverna. Jag frågar bl.a. om hur de ser på 
ämnet och hur man blir en fysikkunnig elev. Analysen utgår dock från 
hela intervjun inte bara ovanstående frågor. Även då vi samtalade om 
t.ex. de uppgifter eleverna löst tillsammans eller om hur diskussionen 
fungerat så framkom sådant som bidrog till att besvara den aktuella 
forskningsfrågan. Data från videoinspelningarna av gruppdiskussionerna 
kompletterar resultaten från intervjuerna. 

Analysen är tematisk och kan också betecknas som empirinära. De 
resultat jag väljer att lyfta fram filtreras visserligen genom mina 
teoretiska perspektiv, intresseinriktning och lärarerfarenheter, men 
analysen utgår från empirin utan att dra in andra undersökningar eller 
medvetet tolka materialet utifrån andras begrepp och strukturer 
(Widerberg, 2002, s. 136, 144-145). Det jag gör kan också sägas handla 
om att kartlägga dominerande diskurser och eventuella motdiskurser om 
fysikämnet och den kunniga fysikeleven. 

När jag söker teman i texten sorterar jag först intervjusvaren efter hur 
eleverna svarat och diskuterat runt de olika intervjufrågorna. Jag jämför 
elevernas olika svar och vissa mönster framträder så småningom. Det 
handlar om att leta efter upprepningar och likheter i elevernas tal om 
fysik men också om att se om och hur dessa speglas i hur de gör fysik i 
sina diskussioner. I arbetet ingår också att leta efter motdiskurser dvs. de 
yttranden som går emot den dominerande bilden av fysik. De teman som 
framkommer handlar om fysik förknippat med logik, matematik och 
formler och fysik som svårt och som måste förstås. Teman som beskriver 
den fysikkunniga är smart, logisk och duktig på matematik. Ytterligare 
två teman handlar om den fysikkunniga som man eller som könsneutral. 
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Analys av samband mellan gruppernas lärande samtal i fysik, 
det sociala samspelet, genus och elevernas föreställningar om 
fysik 

Denna slutliga analys handlar om en sammanvägning av tidigare resultat. 
Här blir det återigen de olika grupperna som är basen för analysen. 
Resultaten från analysen av gruppernas lärande samtal ställs i relation till 
analysen av socialt samspel och genuskonstruktion i grupperna. Detta 
jämförs sedan med den del av resultaten från intervjuerna som rör 
elevernas föreställningar om fysikämnet och då främst om vad som 
utmärker en fysikkunnig elev.  

Reflektioner kring studiens generaliserbarhet, 
trovärdighet och giltighet 

Med denna avhandling vill jag bidra till de kunskapsområden som 
handlar om lärande i fysik och genuskonstruktioner i skolan. Det som 
händer och uttrycks i de undersökta gruppdiskussionerna och 
intervjuerna, ser jag inte som unikt och isolerat, utan jag menar att det 
säger något mer generellt om sådana situationer och om elever, lärande, 
genus och fysik i skolan. Den generaliserbarhet jag i första hand har i 
åtanke och förlitar mig på, handlar om det som händer när mina 
tolkningar möter en läsare. I de fall en läsare känner igen en situation och 
tolkningen av den förefaller trovärdig, så styrker de gemensamma 
erfarenheterna varandra. Det handlar om att generera en förståelse och 
det görs i ett samarbete mellan forskare och läsare. Staffan Larsson 
(1994) skriver i ”Om kvalitetskriterier i kvalitativa studier”: 
”Kunskapstillskottet genom fallbeskrivningen sker genom att de som tagit 
del av resultaten kan ha fallbeskrivningen i åtanke när de tänker på andra 
fall, och då eventuellt upptäcka relevansen av den gestaltning, som den 
kvalitativa analysen resulterat i.” En annan typ av anspråk på 
generaliserbarhet är när andra forskningsresultat från liknande 
sammanhang styrker den tolkning som görs. De hänvisningar till tidigare 
forskning som görs i resultatkapitlen kan ses som en del av ett sådant 
anspråk. 

Mina informanter utgör dock en liten grupp och undersöknings-
sammanhanget är begränsat. I en snäv mening är det just dessa elever 
från denna skola och just dessa speciella gruppdiskussioner och 
intervjusituationer jag kan uttala mig om. Jag kan inte heller säga att det 
finns tecken på någon absolut mättnad i mitt material som kan peka på 
några möjligheter att generalisera utifrån att mina data täcker in den 
möjliga variationen. Även om upprepningar förekommer och bygger upp 
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mönster så tillkommer nya situationer från det empiriska material som 
samlats in i slutet av undersökningen och de bidrar till att delvis ändra 
analysen. Den stora variationen pekar på att här finns mycket mer att 
hämta om man fortsätter med nya inspelningar av gruppdiskussioner. 

Att materialet bjuder på stor variation kan ses som positivt och jag har 
medvetet strävat efter innehållsrikedom. Att belysa komplexitet och 
variation och lyfta fram det i förhållande till strukturer och mönster är en 
av den kvalitativa forskningens mål och styrka. Alexandersson (1994 
s.74)37 pekar på att generaliserbarhet kan vara att ”täcka in så många 
kvalitéer hos företeelser som möjligt”, att optimera variationsbredden. 
Det kan dock vara svårt att hitta en balans mellan kravet på 
variationsbredd och kravet på ett hanterbart empiriskt material. Som jag 
påpekar ovan så finns det mycket som tyder på att variationen kunnat 
breddas ytterligare.  

Ett sätt att stärka trovärdigheten i analysresultaten är att visa hur olika 
typer av data kan peka åt samma håll, att resultaten från olika analyser 
stöder varandra. Analyserna av materialet från klass B grundar sig både 
på intervjuer av enskilda elever och på videoinspelningar av 
gruppdiskussionerna. På fler olika sätt överensstämmer analyserna av 
videoinspelningarna med vad som framkom vid intervjuerna. Elevernas 
kommentarer om diskussionerna och deras lösningar stämmer i stort 
med mina tolkningar av desamma. Efter gruppdiskussionerna intervjuar 
jag de båda lärarna och frågar bl.a. om hur det gått för de enskilda 
eleverna i fysik. Lärarnas svar stämde mycket väl med hur jag hade 
uppfattat elevens situation i gruppen och elevens relation till ämnet. 

På ett annat plan handlar kvalitén i en kvalitativ studie om att 
tydliggöra forskarens förförståelse. De tolkningar som görs i studien 
utgår från vissa perspektiv, perspektiv som då blir en del av de resultat 
som kommer fram och som därför bör lyftas fram. I denna studie görs 
detta både vad det gäller mer teoretiska perspektiv och resultat från 
tidigare forskning. Min egen bakgrund, intressen och drivkrafter är också 
en del i den förförståelse som har betydelse i studien. Dessa perspektiv 
innebär värderingar och en medvetenhet om dem kan ses som en del av 
en studies kvalité. 

För att undvika genusbias (Hamberg 2006) i mina tolkningar, t.ex. att 
jag övertolkar betydelsen av traditionella genuskonstruktioner eller 

                                                             
37 Alexandersson skriver om forskning med fenomenografisk ansats. Jag menar att det även 
har relevans för kvalitativ forskning i en bredare bemärkelse. 
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genusrelationer i grupperna, så har jag medvetet gått in för att söka 
motdiskurser i elevernas tal eller efter situationer som kan tolkas som att 
genus inte har någon betydelse i just det sammanhanget. Det kan handla 
om positioneringar som bryter mot det man kan förvänta sig utifrån 
andra forskningsresultat eller dominerande föreställningar. Det kan 
handla om konstruktioner av fysikämnet som bryter mot vad de andra 
eleverna för fram. Sökandet efter motdiskurser är dels en strategi mot att 
övertolka och ensidigt fastslå mönster, dels en strategi för att undersöka 
vilka möjligheter till förhandling och utveckling av dominerande 
diskurser och normer som är möjlig. 

Forskningsetiska överväganden 

När jag informerar rektor, lärare och elever38 berättar jag om studiens 
syfte och inriktning och hur jag vill genomföra den. Jag är dock lite 
kortfattad i min beskrivning, jag vill inte påverka elevernas beteende för 
mycket. Jag säger t.ex. att jag är intresserad av genusaspekter när det 
gäller lärande och undervisning men inte mycket mer. Både lärare och 
elever får vid informationen tillfälle att fråga om undersökningen och jag 
uppmuntrar dem att ta kontakt igen om de undrar något. De ställer några 
frågor när jag träffar dem men kontaktar mig inte sedan för ytterligare 
frågor.    

Jag betonar att allt deltagande är frivilligt och bara de elever och lärare 
som uttryckligen säger att de vill delta kommer med i undersökningen. 
Jag talar också om att de kan avbryta sitt deltagande när som helst. I 
klass A är det drygt hälften av eleverna som anmäler sig aktivt medan 
några elever uttryckligen säger att de inte vill spelas in. I klass B vill alla 
vara med. Ingen elev avbryter sitt deltagande men en flicka vill inte att jag 
spelar in intervjun med henne på band.   

Eleverna informeras om att de data de förser mig med och andra data 
runt studien kommer att behandlas konfidentiellt och att elever och 
lärare kommer att vara anonyma i framställningen så långt detta är 
möjligt. Trots att alla inblandade personer får nya namn, en del har även 
fått två namn, så finns det dock en möjlighet att de själva kan känna igen 
sig i resultatkapitlen. Jag står här inför en avvägning mellan en större 
grad av anonymisering å ena sidan och en större innehållsrikedom i det 
material jag presenterar å andra sidan. Jag bedömer det dock inte som 
möjligt för någon utomstående, någon annan än de lärare och elever som 

                                                             
38 Eleverna var alla över 16 år så deras föräldrar/vårdnadshavare informerades inte genom 
mig och jag bad inte speciellt om föräldrarnas samtycke. 
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deltar i undersökningen, att kunna identifiera deltagarna och menar att 
konfidentialitetskravet när det gäller etiska överväganden (Vetenskaps-
rådet 2002) är uppfyllt. I detta sammanhang gör jag valet att inte ta upp 
etnicitet i min studie. Det skulle bli för utpekande för de få elever som 
inte har svensk eller nordisk bakgrund. Att ta upp etnicitet skulle tillföra 
studien en extra dimension och i backspegeln ser jag att det perspektivet 
skulle ha berikat resultatet. Men för mig väger i detta fall etiken tyngst. 

Det material som samlas in och de tolkningar jag gör används i ett 
vetenskapligt sammanhang, i skrivandet av en avhandling. Vetenskaps-
rådets nyttjande krav (Vetenskapsrådet 2002) innebär bl.a. att ”uppgifter 
om den enskilda, insamlade för forskningsändamål får inte användas 
eller utlånas för kommersiellt bruk eller i andra icke-vetenskapliga 
syften”. Här finns, som jag ser det, ett problem med att Lars hade 
möjlighet, och också såg videofilmer från klass A. Klassen var visserligen 
informerad om att Lars hade tillgång till filmerna och mitt syfte var att 
Lars och min diskussion skulle bidra till en bredare tolkning av vad som 
hände under diskussionerna. Men samtidigt går det ej att utesluta att 
Lars kan använda denna information i betygssättningen av eleverna.  

De ovannämnda kraven på information, samtycke, konfidentialitet och 
nyttjande (Vetenskapsrådet, 2002) handlar bl.a. om respekt gentemot 
informanterna men det finns även andra aspekter på respekt som bör 
övervägas. Tolkningar av vad en person säger eller vad som görs kan i 
vissa fall förefalla som ett övergrepp och informanten kan uppleva att 
tolkningarna ligger långt ifrån de egna intentionerna eller att yttranden är 
tagna ur sitt sammanhang (Kalman, 2006). Forskaren kan genom sin 
tolkning starkt positionera en informant och det kan upplevas som om 
tolkningen gör anspråk på att berätta hur en person eller en situation 
”är”. Jag försöker i min text möta detta genom att belysa hur 
informanterna visar olika sidor och intar olika positioner i olika 
situationer, och poängtera det komplexa och situationsbundna. Det finns 
dock anledning att framhålla att det som skrivs här är mina tolkningar av 
det som sägs och görs och att andra tolkningar inte bara är möjliga utan 
också troligen skulle kunna bli en del av ett intressant kunskapande inom 
området.  



 94 

Kapitel 5. 

Lärande samtal i fysik 
I detta kapitel beskriver jag hur eleverna i smågrupper diskuterar och 
löser fysikuppgifter. Det lärande samtalet analyseras utifrån tre aspekter; 
hur fysikinnehållet i samtalet utvecklas, samtalets karaktär samt 
elevernas uttryckta känslor inför uppgifterna. Vid analysen av hur fysik-
innehållet, talet i fysik, utvecklas ser jag på hur eleverna samtalar om 
fysikaliska fenomen, begrepp och samband och om eleverna uttalat 
anknyter till tidigare erfarenheter från fysikklassrummet eller från sitt 
övriga liv. Samtalens karaktär undersöks främst genom att 
uppmärksamma i vilken utsträckning elevernas samtal kan betecknas 
som adderande respektive utforskande samtal och om det förekommer 
inslag av disputerande och presenterande samtal. Elevernas känslor och 
engagemang uppmärksammas genom att se på hur eleverna deltar i 
samtalen och hur de uttrycker känslor mot och kommenterar 
uppgifterna. 

Gruppernas lärande beskrivs och analyseras grupp för grupp, det är 
gruppen som är i centrum för analysen. Skälet till att urskilja grupperna 
var och en för sig är det gör det möjligt att ställa lärande i de olika 
grupperna i relation till gruppernas sociala samspel och till 
konstruktionen av genus längre fram i avhandlingen. 

Den analys som ligger bakom resultaten bygger främst på 
videoinspelningarna av gruppdiskussionerna. En del avsnitt från 
intervjuerna, där eleverna i grupp 5-8 kommenterar arbetet i gruppen, 
finns också med. Dessa kommentarer handlar om uppgifterna de löser 
tillsammans samt om och hur diskussionen varit lärande för dem. 

Kapitlet är strukturerat på så sätt att grupperna, var och en för sig, 
först helt kort presenteras med en beskrivning av gruppen, vilket område 
inom fysikkursen de arbetar med och vilka uppgifter de tar sig an. Sedan 
följer en analys av samtalet kring en av dessa uppgifter, där jag 
uppmärksammar om och hur talet i fysik utvecklas och samtalets 
karaktär. Vidare tar jag upp hur eleverna uttrycker känslor som har att 
göra med uppgifternas innehåll eller fysikämnet i allmänhet. Elevernas 
eventuella övriga yttranden om uppgifterna och deras lärande i gruppen 
tas också upp och sedan följer en sammanfattning av gruppens hela 
samtal. Kapitlet avslutas med en övergripande sammanfattning och en 
kort diskussion. 
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Urval av presenterade grupper och av diskuterade 
uppgifter. 

Alla åtta grupperna redovisas inte lika ingående. För att göra 
presentationen mer tillgänglig och för att undvika upprepningar beskrivs 
fem av grupperna utförligt. De representerar på flera plan den variation 
som finns mellan grupperna. Här finns grupper som har diskussioner 
som till relativt stor del kan betecknas som adderande och utforskande 
samtal (grupp 5 och 8) och grupper som har en relativt liten andel av den 
typen av samtal (grupp 1, 2 och 6). Grupperna löser också de problem de 
tar sig an till olika hög grad. En grupp löser helt de uppgifter de jobbar 
med (grupp 2) medan en grupp inte löser någon uppgift (grupp 6). De 
andra gruppernas lösningsfrekvens varierar från lägre till högre (grupp 1, 
5 och 8). Bland de utvalda grupperna finns könsblandade grupper (grupp 
1, 2 och 8), en grupp med bara flickor (grupp 5) och en grupp med bara 
pojkar (grupp 6). Presentationen av dessa grupper sker i den ordning de 
spelats in (grupp 1, 2 5, 6 och 8). De övriga tre grupperna (grupp 3, 4 och 
7) presenteras inte var och en för sig men finns med i en sammanställning 
i slutet av kapitlet. 

De olika grupperna diskuterar flera uppgifter var men för varje grupp 
redovisas endast diskussionen om ett problem närmare, det problem som 
bäst belyser gruppens arbete i stort. Jag har valt ut diskussionsavsnitt 
som är typiska för de olika grupperna men också sådana där det händer 
något som är särskilt intressant när det gäller hur eleverna utvecklar 
fysikinnehållet i samtalet, hur samtalets karaktär framträder eller hur 
eleverna uttrycker känslor gentemot uppgifterna. 

Gruppernas samtal  

Grupp 1 arbetar med energi och energiomvandlingar. 

Grupp 1 består av Niklas, Hanna, Laban och Lisa. De går i årskurs 1 och 
läser fysik A-kursen39. De har under tidigare lektioner behandlat olika 
aspekter av energi och energiomvandlingar. De har tagit upp begreppet 
arbete och hur arbete förhåller sig till kraftpåverkan och den sträcka som 
avverkas. De har också arbetat med friktionsfenomen. Deras lärare har 
gått igenom vad begreppet friktionskoefficient innebär och hur man 
använder det i beräkning av friktionskraft och friktionsarbete. Men i 

                                                             
39Eleverna påbörjar kursen Fysik A under vårterminen i årskurs 1. De avslutar kursen 
under höstterminen i årskurs 2.  
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elevernas lärobok (Alphonce et al, 1998) används inte det begreppet, där 
talas istället om procent av normalkraften. 

Eleverna arbetar denna lektion mest med tre av uppgifterna och hinner 
nätt och jämnt påbörja en fjärde. De börjar med ett problem som handlar 
om hur bilars massor påverkar deras bromssträcka (uppgift 1), sedan 
beräknar och jämför de energiinnehållet i kokt potatis och pommes frites 
(uppgift 2). Det sista problemet de hinner ta sig an ordentligt handlar 
också om en bils bromsträcka, om hur den förhåller sig till bilens 
hastighet (uppgift 5). 

Arbetet med uppgift 1. Utveckling av fysikinnehållet och samtalets 
karaktär. 

Dina grannar, Ulf och Miriam, ska köpa ny bil. Ulf vill ha en liten, 
behändig, bensinsnål Nissan Micra medan Miriam vill satsa på en 
större Saab 9.5 som hon anser säkrare därför att den är tyngre. 
Men Ulf säger att den inte alls är säkrare för den får ju längre 
bromssträcka än den lättare bilen.  

Hjälp dem att reda ut argumenten. Vem har rätt? OBS däcken har 
samma friktionskoefficient. 

Eleverna tolkar problemet genom att börja diskutera en 
lösningsstrategi som går ut på att de måste reda ut sambandet mellan 
bromssträckan, bilens massa och friktionen när bilen bromsas för att 
kunna jämföra bromssträckorna för de olika bilarna. Lisa efterlyser en 
formel: 

61. Lisa: Men vad är det... alltså formeln för bromssträckan? 

62. Niklas: Det är ju… 

63. Laban: Det är ju friktion… va… det är ju friktion som avgör 

bromssträckan. 

När eleverna försöker lösa uppgiften är det alltså begreppet friktion 
som står i centrum. Men eleverna använder ordet ”friktion” oprecist och 
har svårt att entydigt koppla det till andra begrepp som arbete, energi och 
friktionskraft. De nämner överhuvudtaget inte ordet ”friktionskraft”. De 
har också svårt att bestämma sig för vilka symboler som står för vilka 
storheter: 

 64. Lisa: Jamen... men och..? 

 65. Niklas: F lika med... F lika med.. m gånger g .. lika mg. 
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 66. Laban: Ff är det väl? 

 67. Niklas: Ja, friktionstal… Ff. 

 68. Lisa: Gånger mg? 

 69. Niklas: Ja, jag tror det, vi säger så. 

 70. Laban: Nej m, gånger m är det bara. 

---------- 

 79. Laban: Friktionen tar du ju ut genom att ta massan gånger... gånger 

friktionstalet. 

 80. Lisa: Ja men... men är det massan eller är det gravitationskraften? 

(Lisa tittar på Laban)  

 81. Laban: Det är massan, jag vet det. 

 82. Niklas: Det måste va massan. (Lisa tittar ner i sina papper) 

 83. Laban: Jaa. 

Laban talar ovan om friktion som beroende av endast massan och 
”friktionstalet”. Han avvisar Niklas påstående om att de också måste ta 
med tyngdaccelerationen (g) i sina beräkningar och även Lisas frågor om 
detta. Eleverna använder sedan bilens massa istället för tyngdkraften 
(gravitationskraften) när de ska beräkna friktionskraften vilket bidrar till 
att även deras beräkningar av en kommande uppgift, uppgift 5, leder till 
ett orimligt resultat.  

Samtalet om friktion fortsätter. Lisa (och tidigare i diskussionen även 
Niklas) för fram att Ff skulle stå för ”friktionstalet”, något som Laban 
först avvisar. Eleverna letar efter en formel som skulle kunna hjälpa dem: 

100. Laban: Men Ff är lika med m gånger friktionstalet, egentligen. 

101. Lisa: Ff , är inte det friktionstalet? 

102. Laban: Nej, Ff är väl friktionen, friktionsarbetet som uträttas. Eller 

heter det   nånting annat? Nej, det heter ju nånting annat! Vänta! 

Häftet! Har du skrivit nåt..? 

103. Lisa: Där  

104. Laban: Har du skrivit upp alla såna där Ek grejor och sånt? Det står 

där. 

105. Lisa: Men här det är ju hastigheter. 

106. Laban: Friktionsarbete lika med värme. Vi skrev nånting mer på det 

nånstans. 

107. Lisa: Där är det skrivet igen 

108. Laban: Nej, F det var force. 
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109. Niklas: Men.. Åh.. Vi slår upp det i registret (tar fysikboken och börjar 

bläddra) 

110. Laban: F 

111. Lisa: F gånger sträckan är arbetet. 

Eleverna berör här begreppet arbete i sin diskussion men fortsätter 
sedan inte med den tråden.  

I utdraget ovan och i den fortsatta diskussionen kvarstår otydligheten 
om vad friktion egentligen innebär, vilken relation det har till andra 
storheter och hur det ska skrivas. Eleverna för så småningom in 
begreppet ”friktionskoefficient” i diskussionen och tolkar sambanden 
som att ”friktionstalet” beror av ”friktionskoefficienten gånger massan”.  

De letar i sina anteckningar och i läroboken efter en formel som skulle 
kunna hjälpa dem men de kan inte tyda de formler de finner. I läroboken 
beskrivs friktionsfenomenet utan att något av de synonyma orden 
”friktionstal” eller ”friktionskoefficient” nämns (Alphonce et al, 1998). 
Till slut blir Laban, Lisa och Niklas överens om att ju större massa, desto 
högre ”friktionstal” dvs. desto högre friktion. Och hög friktion menar de 
ger kortare bromssträcka och därmed anser de att de har löst uppgiften:   

169: Lisa: (skriver) Friktionstal lika med friktionskoefficient gånger 

massan. Å då… Vem är det som har rätt? Det är den som vill ha den 

tyngre bilen, det är Miriam. 

Elevernas svar på uppgiften innebär att en bil med stor massa får en 
kortare bromssträcka. Deras diskussion om begreppet friktion har varit 
ganska förvirrad och de har inte kommit fram till ett svar som stämmer 
(att bromssträckan, beräknad från sambandet att rörelseenergin 
omvandlas helt via friktionsarbete, inte är beroende av bilens massa). De 
har behandlat många begrepp som de inte varit förtrogna med, deras 
förkunskaper har inte räckt till.  

I de två första diskussionsavsnitten ovan finns korta inslag av 
utforskande samtal då eleverna dels genom att bygga på varandras 
uttalande, dels genom att ifrågasätta dem eller föra fram alternativ, 
gemensamt försöker utveckla innebörder och sammanhang kring 
begreppen. Det gemensamma sökandet avbryts dock när Laban kommer 
med ganska bestämda påståenden och då han avvisar de andras förslag. 
Hans uttalanden om att ”Nej m, gånger m är det bara” är exempel på 
presenterande samtal där Laban uttalar sig som en auktoritet. När han 
säger ”Det är massan, jag vet det” är det ett uttalande som kan 
karakteriseras som en del av ett disputerande samtal. Genom att säga ”jag 
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vet det” lyfter Laban själv fram sin auktoritet och slår fast sitt 
tolkningsföreträde. Han stänger dörren för vidare diskussion. 

Elevernas reaktioner och kommentarer till uppgifterna 

Grupp 1 arbetar i början engagerat med uppgifterna. Mot slutet av 
lektionen tappar de fokus och börjar tala om annat än fysik. Hanna deltar 
rätt lite i samtalet och frågar ofta efter om de inte ska sluta snart, något 
som kan tolkas som att hon inte upplever diskussionen som så givande 
eller uppgifterna som stimulerande.  

När eleverna förstår att en del av de värden som finns angivna för 
uppgift 5 inte alls är nödvändiga för att lösa uppgiften så säger Lisa: ”De 
bara luras” och Laban kommenterar: ” Så där taskigt”. De reagerar mot 
att uppgifterna verkar utformade för att leda dem fel. Eleverna 
kommenterar annars inte uppgifterna så utförligt under sin diskussion. 
De ger endast några kortfattade omdömen när de läst igenom dem och 
ska välja vilka problem de ska arbeta med. De bedömer dem som ”inte så 
skitsvåra”, ”lätta” eller ”jobbiga” och ”konstiga”. De väljer de förra. 

Niklas och Laban uttrycker sig i positiva ordalag om hur det går för 
dem att lösa uppgifterna. När jag vid ett tillfälle kommer in till gruppen 
och frågar dem om de vill ha hjälp svarar Laban:  ”Det är lugnt.” Alldeles 
innan de slutar säger Niklas till mig: ”Det går jättebra!” men Laban tonar 
ned det med ”Vi hade problem med en uppgift men...” Han syftar på 
uppgift 5 där eleverna kom fram till orimliga siffervärden och indirekt 
säger han att både uppgift 1 och uppgift 2 är lösta.   

Sammanfattning av hela samtalet. 

Eleverna löser en av de tre uppgifter de tar sig an under denna lektion och 
det är uppgift 2, om energiinnehåll i maten. Det är en uppgift med rätt 
okomplicerat fysikinnehåll men som för med sig en hel del räknande. De 
två övriga uppgifterna, som handlar om bilars bromssträcka, lyckas de 
inte lösa. Det är främst det centrala begreppet friktion som är 
problematiskt och som de inte utvecklar på något användbart sätt. 

Gruppmedlemmarna tar ibland hjälp av sina erfarenheter när de ska 
förstå och svara på uppgifterna. De berättar om trafikolyckor de varit 
med om och drar slutsatser om bilars hastigheter och bromssträckor. De 
misslyckas med att formellt lösa uppgift 5, som handlar om vilken 
utgångshastighet en bil med bromsträckan 18 m har, men de diskuterar 
vilket svar som är rimligt och anknyter samtidigt problemet till sin 
livsvärld. 
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I början av diskussionen är eleverna engagerade och samtalet handlar 
mest om uppgifterna men mot slutet av timmen tappar de fokus och 
pratar om annat. Ungefär en sjättedel av deras samtal om fysik kan 
betecknas som adderande och utforskande samtal. Ofta står Lisa rätt 
ensidigt för de sökande och frågande inslagen medan Laban framför och 
slår fast flera ganska bestämda påståenden som inte bemöts med samma 
säkerhet från de andra. Detta gör att diskussionen ofta stannar upp och 
att speciellt inslagen av utforskande samtal, där eleverna öppet men 
kritiskt diskuterar för att nå en delad förståelse, inte kan utvecklas. De 
reder inte ut oklarheter och det blir inte något öppet, gemensamt sökande 
efter lösningar på problemen. En del inslag av disputerande samtal, när 
eleverna säger emot varandra utan att motivera sina inlägg, förekommer. 
När de räknar uppgift 2 så är de dock mer på samma linje. Samtalet flyter 
då på, och har ibland karaktären av adderande samtal, och det före-
kommer frågor och kommentarer från alla gruppmedlemmar.  

Eleverna i grupp 1 lyckas knappast utveckla fysikinnehållet i sitt samtal 
och deras engagemang i uppgifterna svalnar så småningom. Eleverna tar 
ändå upp de aktuella begreppen och försöker finna samband och i den 
processen bekantar de sig något mer med området. De diskuterar även de 
händelseförlopp som beskrivs i en uppgift i ljuset av sina egna 
erfarenheter.  

Grupp 2 arbetar med energi och energiomvandlingar 

Eleverna i denna grupp, Carl, Agneta och Pontus, går i årskurs 1 och läser 
fysik A-kursen. De har under tidigare lektioner arbetat med olika former 
av energi och energiomvandlingar och de diskuterar samma energifrågor 
som grupp 1. De spelas in under sin andra diskussionstimme, de har 
redan diskuterat en del av de uppgifter de nu samtalar om under ett 
tidigare tillfälle. I början skriver Agneta rent en uppgift som de arbetat 
med under den förra lektionen. De arbetar annars huvudsakligen med två 
andra uppgifter. Först en uppgift om hur en bils bromsträcka förhåller sig 
till bilens hastighet just innan den börjar bromsa (uppgift 5) och sedan en 
uppgift om hur bilars massor påverkar deras bromssträcka (uppgift 1). 

Arbetet med uppgift 1. Utveckling av  fysikinnehållet och samtalets 
karaktär. 

Eleverna har påbörjat denna uppgift under föregående diskussionstimme. 
De har dock inte kommit så långt. Agneta har suddat ut sina anteckningar 
så de får börja från början. 
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Dina grannar, Ulf och Miriam, ska köpa ny bil. Ulf vill ha en liten, 
behändig, bensinsnål Nissan Micra medan Miriam vill satsa på en 
större Saab 9.5 som hon anser säkrare därför att den är tyngre. 
Men Ulf säger att den inte alls är säkrare för den får ju längre 
bromssträcka än den lättare bilen.  
Hjälp dem att reda ut argumenten. Vem har rätt? OBS däcken har 
samma friktionskoefficient. 

När eleverna arbetar med denna uppgift bygger de vidare på det 
resonemang och de insikter de utvecklat när de tidigare under samma 
lektionstimme arbetat med uppgift 5. Denna uppgift har de löst efter en 
långdragen och noggrann genomgång. De har från början uttryckt sig rätt 
oprecist omkring begrepp och samband. Så har t.ex. Agneta varit oklar 
om skillnaden mellan en bils tyngd och dess massa och detta har kommit 
upp i diskussionen flera gånger. Pontus och Carl har också uttalat sig lite 
diffust och inte kunnat förklara precist. Så småningom har de dock rett ut 
sammanhangen. De har diskuterat, räknat och skrivit och blivit mer och 
mer införstådda med begreppen och även med förhållandet mellan 
rörelseenergi och friktionsarbete. 

Utifrån erfarenheterna från uppgift 5 formulerar nu eleverna snabbt en 
lösningsstrategi för uppgift 1. Carl säger: ”Det är bara att sätta ut en 
massa data själv.” De börjar med att fundera ut värden för bilarnas 
massor, hastighet och vilken friktionskoefficient de ska anta. Pontus 
konstaterar ”Det är samma formel” och ”Fast den här gången vet vi allt 
utom sträckan. Han syftar på uppgift 5 där de använt att bilens 
rörelseenergi omvandlas via friktionsarbete (m�v2/2 = Ff � s). De både 
nämner detta flera gånger och skriver ner det med både ord och formler. 
De är också tydliga med att friktionsarbetet är friktionskraften gånger 
bromssträckan. Elevernas repliker är tätt sammanlänkade och ett 
exempel på adderande samtal: 

547. Agneta: All rörelseenergi ... 

--------- 

550. Agneta: ..övergår helt till… 

551. Pontus: ... friktions.. 

552. Carl: ... friktion... 

553. Pontus: …arbete... 

554. Agneta: Ja (skriver) 

555. Carl: Ja 
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556. Agneta: Det är som bra att ha det nerskrivet så man vet. Värdena 

skriver jag alltid inom parentes så jag har koll på det. Skitbra.. Då 

skriver vi det. Ek… 

557. Carl:  Ek = mv2/2 

--------- 

565. Carl: Sen är det bara att stoppa in allt som vi vet. 

566. Pontus: Ja, det blir ju friktion. Du skriver bara mv2 blablabla = 1.  

567. Agneta: mv2 ……= Ff gånger s. Nu sätter vi in alla värden. 

568. Pontus: Ja 

569. Carl: Ja, precis. 

De sätter in sina värden och beräknar bromssträckan för den tunga 
respektive lätta bilen. Resultatet förvånar dem: 

Agneta räknar och ska skriva men stelnar till.  

683. Pontus: Va?   

684. Agneta: Det blir samma! 

685. Pontus: Nej! 

----------- 

688. Agneta: Det är exakt samma. 

689. Carl: Det kan det ju inte va! 

Resultatet stämmer inte med elevernas vardagsföreställning40. 
Eleverna förväntar sig att bilar med olika massa också har olika lång 
bromssträcka. Speciellt Carl är skeptisk. Pontus pekar då på formlerna för 
rörelseenergi och friktionsarbetet (m�v2/2 = µ�m�g �s) och visar att 
massan kan förkortas bort, alltså att sträckan är oberoende av massan. 
Men Carl är ändå inte övertygad och muttrar: ”Fan vad mysko... man 
tycker att det borde...”. Eleverna gör då nya beräkningar med värden som 
de tycker motsvarar massan för en moped och en långtradare. Efter den 
uträkningen är också Carl övertygad: ”Så jävla fränt!” Att det svar de 
kommit fram till från början inte stämmer med vad de uppfattar som 
rimligt för i detta fall med sig att de arbetar med uppgiften ytterligare en 
stund och fördjupar sin förtrogenhet med de samband som leder fram till 
svaret. Carl påpekar: ”Då har vi lärt oss nåt nytt idag.” och Pontus säger 
också senare: ”Ja det visste vi inte.” 

                                                             
40 Med ”vardagsföreställningar” eller ”vardagserfarenheter” menar jag uttalanden om 
samband och företeelser som främst kan relateras till elevernas erfarenheter utanför skolan. 
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Uppgiften om de olika bilarnas bromsträckor är formulerad så att 
eleverna ska avgöra vem av personerna i uppgiften, Ulf eller Miriam, som 
har rätt i en diskussion om bilars säkerhet. Miriam påstår att en stor bil, 
Saab, är säkrare medan Ulf håller på en mindre bil, Nissan Micra, 
eftersom han anser att Saabens större massa gör att den har längre 
bromssträcka. Eleverna har ännu inte kommit i kontakt med begreppet 
rörelsemängd. De har inte räknat på stötar mellan föremål eller krockar 
mellan bilar. De använder sig av sin vardagserfarenhet att det krävs mer 
kraft för att förändra rörelsen hos föremål med större massa när de 
diskuterar vidare om vilken bil som kan anses som säkrast: 

803. Carl: Men ska vi säga att Miriam har rätt för hon säger ju… hennes 

påstående är i alla fall inte fel. 

804. Agneta: (samtidigt) (otydligt)…säkrare för att den är tyngre. 

805. Pontus: Alltså tyngre bilar... 

806. Carl: Alltså det blir ju mindre motstånd om man... 

807. Pontus: ...de flyger som... de flyger som inte iväg. 

808. Agneta: Fast egentligen håller vi inte med nån av dom eftersom de är 

lika säkra. 

809. Pontus: Nej 

810. Agneta: Eller alltså utifrån sett bromssträckan.   

811. Carl: (samtidigt) Men alltså ifall du kör en större bil så är det som… 

men om du kör en större bil så blir det mindre farligt som... 

812. Pontus: Ja 

813. Agneta: Okej, vi säger det. (skriver) Vi… 

814. Carl: ..anser... 

815. Pontus: Men inte på grund av bromssträckan. 

816. Agneta: (skriver) Vi anser… 

817. Pontus: Ja 

818. Agneta: (skriver)...men inte på grund av bromssträckan…att Miriam 

har rätt… eller?... 

819. Carl: Ja 

820. Pontus: Ja 

821. Agneta: … rätt därför.. 

822. Pontus: …att… 

823. Agneta: ...därför den tyngre bilen välter… 

824. Pontus: Eller är mer robust. 

825. Carl: Ja… Seriösa ord  
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Med beskrivningar som ”den flyger inte iväg” och ”Eller är mer robust” 
så beskriver de att en bil med stor massa inte så lätt ändrar sin hastighet 
eller rörelseriktning. Den kan alltså inte få så stor acceleration och 
därmed inte demoleras så lätt. Deras vardagserfarenhet säger dem att 
tyngre bilar är säkrare. 

Ovanstående citat är ett exempel på ett samtal med inslag av både 
utforskande och adderande samtal. När Agneta hävdar att bilarna är lika 
säkra håller Pontus inte med. Agneta modifierar då sitt uttalande och 
deras svar blir mer nyanserat. Tillsammans utvecklar de på vilket vis bilar 
med stor massa är säkrare. De gör det genom att bygga på varandras 
korta och ofta ofullständiga uttalanden. 

Sammanfattningsvis kan sägas att eleverna löser uppgiften utan att 
direkt stöta på några hinder eller problem. De har tidigt klart för sig hur 
de ska gå tillväga men ägnar ändå mycket tid till att diskutera runt 
uppgiften och inte minst det resultat de kommer fram till. De fortsätter 
diskussionen de påbörjade när de jobbade med uppgift 5 och hanterar 
och repeterar begrepp som friktion, arbete, rörelseenergi och de blir 
alltmer förtrogna med dem. Det sker en utveckling av fysikinnehållet som 
visar på samtalets möjligheter till lärande. Eleverna uttrycker också själva 
direkt att de lärt sig något nytt när det går upp för dem att en bils massa 
inte påverkar bromssträckans storlek. 

Elevernas reaktioner och kommentarer till uppgifterna 

När eleverna arbetar med uppgift 1 och ska beräkna bilars bromssträcka 
ger Agneta uttryck för att de olika bilarna väcker olika känslor. Hon 
använder känslor som argument för att avgöra i vilken ordning de ska 
göra beräkningarna: 

570. Agneta: Först för Saab, för vi tycker bättre om Saaben. 

571. Pontus: Mmm 

572. Carl: Jo 

Att börja beräkningarna med Saaben får inga direkta konsekvenser för 
resultatet av jämförelsen mellan bilarna. Men i fysikklassrummet, i ett 
sammanhang där logik och rationalitet ses som nödvändiga för att ett 
resonemang ska kunna övertyga, är det ovanligt att hänvisa till känslor 
som urvalsgrund. Det förekommer inte i någon av de andra grupperna. 
Pontus och Carl opponerar sig dock inte mot Agnetas resonemang.  

Eleverna blir mer och mer uppsluppna under diskussionens gång, 
något som kan kopplas till att de upplever att de har framgång i 
problemlösandet, de säger att det går bra och att de är nöjda. De verkar 
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trivas och skrattar och ler mycket samtidigt som de jobbar seriöst. Agneta 
skrattar mest och är också den som upprepade gånger säger ”Skitbra” om 
deras slutsatser. Hon framstår som uppenbart nöjd med situationen och 
med att de kommer framåt i diskussionen. Hon kommenterar några 
gånger att hon förstår nya sammanhang.  När hon renskriver uppgift 5 så 
får hon hjälp av Pontus och Carl som både förklarar och dikterar och när 
de är klara med uppgiften konstaterar hon efter lite funderande: ”Jag är 
med!” Även Pontus uppmärksammar med positiva ordalag deras 
nedskrivna motivering och resultat på uppgift 5:  ”Ah.. Det blir fint.” och 
Carl kommenterar resultatet på uppgift 1 med ”Så jävla fränt” och ”Det 
var ganska spännande”. 

Carl, Agneta och Pontus är också lite förvånade över att de 
överhuvudtaget lyckats lösa de uppgifter de tagit sig an: 

868. Agneta: Då…bra…Alltså när jag såg dom här frågorna, jag trodde inte 

vi skulle klara dom. 

869. Pontus: Nej, inte jag heller. 

870. Agneta: Det kändes så… i början… (otydligt) 

871. Carl: Det skulle varit svårt om man suttit själv och gjort dom.  Det är 

lättare när man får diskutera. 

872. Pontus: Mm 

873. Agneta: Ja 

Sammanfattning av hela samtalet. 

Pontus, Agneta och Carl löser de båda uppgifter som de tar sig an under 
denna diskussionstimme. De tar god tid på sig för varje problem och de 
behandlar dem utförligt innan de är nöjda. I båda uppgifterna utgår de 
från ett och samma samband, att rörelseenergi omvandlas via 
friktionsarbete när en bil bromsar, men de svarar på olika frågor. De 
begrepp de hanterar är hastighet, rörelseenergi, bromssträcka, 
friktionskoefficient, tyngdacceleration, friktionsarbete, friktionskraft, 
massa, tyngd och vikt. Det är speciellt de fem sistnämnda som från 
början, när de arbetar med uppgift 5, är lite problematiska för dem. 

Eleverna anknyter vid olika tillfällen till sina egna erfarenheter och till 
världen utanför klassrummet. Utifrån vad de känner till om bilar så 
uppskattar de värden för olika bilars massa och hastighet. De diskuterar 
också bilars säkerhet utifrån en erfarenhet av att det krävs mycket kraft 
för att ändra en tung kropps rörelse. När eleverna räknar ut 
bromssträckan för två bilar med olika massor förväntar de sig att bilarna 
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kommer att få olika lång bromssträcka. Resultatet stämmer inte med vad 
de trott. Deras erfarenhet lyfts fram och utmanas. 

Grupp 2 arbetar engagerat och inriktar sig mot att lösa uppgifterna. 
Mot slutet av lektionen får de lite tid över och pratar om annat skolarbete. 
Drygt en femtedel av diskussionen i fysik i grupp 2 har karaktären av 
främst adderande men också utforskande samtal. Att det inte är större 
andel, trots att medlemmarna både lyssnar på varandra, är öppna för 
invändningar mot sina förslag och är angelägna att komma framåt, beror 
på att de under en del av diskussionen håller på med olika frågor. I början 
skriver Agneta rent anteckningarna från uppgift 2 som de arbetat med 
under föregående timme samtidigt som Pontus och Carl börjar arbeta 
med uppgift 5. Diskussionen blir splittrad. Senare under timmen ökar 
andelen utforskande och adderande samtal. Den positiva och öppna 
inställningen som skapas i gruppens samtal speglas bl.a. i att det inte 
förekommer disputerande samtal och att inslaget av bestämda 
påståenden, av presenterande karaktär, är mycket litet. 

Diskussionen i grupp 2 kan på flera sätt ses som att det till stor del är 
ett lärande tillfälle. Andelen adderande och undersökande samtal är 
visserligen inte så stort men eleverna utvecklar successivt fysikinnehållet 
i sina samtal. Från början är de ganska oprecisa i sin användning av och 
sitt talande om olika begrepp och samband men de blir allt säkrare ju mer 
de diskuterar och räknar. De tar hjälp av och anknyter till sina 
vardagserfarenheter. Eleverna visar ett positivt känslomässigt 
engagemang och en belåtenhet över att de lyckas lösa uppgifterna och får 
ett intressant resultat. 

Grupp 5 arbetar med elektriska och magnetiska fält. 

Denna inspelning är gjord då eleverna går vårterminen i årskurs 2. Anna, 
Sanna, Maria och Christina läser B-kursen i fysik41 och har kommit till 
avsnittet om magnetiska fält. De har behandlat sambandet mellan 
elektrisk ström, magnetfält och kraftverkan på laddningar och 
strömförande ledare i magnetfält. Under lektionerna har de tagit upp 
begrepp och fenomen som magnetisk flödestäthet och jordmagnetfältet. 
Tidigare på B-kursen och när de året innan läste A-kursen, arbetade de 
med statisk elektricitet och elektriska kretsar och med begrepp som 
ström, spänning, effekt, elektrisk fältstyrka och elektrisk influens. 

                                                             
41 B-kursen i fysik påbörjas under vårterminen i årskurs 2 och sträcker sig över tre terminer 
tills eleverna slutar i årskurs 3. 
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Eleverna får välja mellan sju uppgifter som handlar om elektriska och 
magnetiska fält. Denna grupp arbetar med tre av dem. Den första 
uppgiften de väljer att ta sig an (uppgift 3) handlar om risken att en 
elektrisk krets ombord på en segelbåt ska störa båtens kompass så mycket 
så att båten kommer på fel kurs. Det andra problemet (uppgift 1) handlar 
om vad som händer när man stryker en ballong mot sina kläder och 
sedan försöker fästa den mot en vägg eller ett rostfritt kylskåp. Den sista 
uppgiften (uppgift 2) frågar efter varför det kan vara farligt att kliva upp 
på järnvägsvagnar som står under högspänningsledningar. 

Arbetet med uppgift 3. Utveckling av fysikinnehållet och samtalets 
karaktär. 

Eleverna läser igenom uppgifterna och börjar med uppgift 3 som de 
tycker ser mest intressant ut: 

Du följer med en kompis och hennes familj ut på segelbåtssemester. 
Du tycker att dom är lite efter sin tid på många sätt. Här syns inte 
röken av GPS och radar, här är det kikare, sjökort och kompass som 
gäller när de ska orientera sig. Du känner dig lite otrygg och när du 
en dag står och lagar mat i kajutan kommer du dessutom på att 
kompassen däruppe på däck befinner sig ca 1 m rakt över den 
ledning som går från 12 V-batteriet till de 4 seriekopplade 10W 
lamporna som lyser upp kajutan. Du börjar undra om du kan lita på 
att kompassen visar rätt och om det har betydelse i vilken riktning 
båten färdas. 
 Du känner ett starkt behov av att reda ut frågan för att bli av med 
din ångest om risken att gå på grund. (omgjord från Ergo, Fy B, 
9.54, s. 320) 

Eleverna uttalar sig inte direkt om hur de tolkar frågan och de talar 
inte heller om någon tydlig lösningsstrategi innan de börjar jobba med 
detaljerna. De börjar med att diskuterar sig fram till hur kretsen med 
batteriet och de fyra lamporna ser ut samtidigt som Maria, som är 
sekreterare, ritar upp den. De samarbetar tätt när de klargör hur kretsen 
ser ut. Samtidigt lägger de grunden för hur de kan gå vidare: 

39. Maria: Elektriska kretsen. 

40. Christina: Ja den hära... var det tre seriekopplade? 

41. Maria: Mm 

42. Christina: Hur många var det?... Fyra stycken. 

43. Maria: Fyra stycken… ska göra dom här. ( Maria ritar upp kretsen.) 
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44. Christina: Mm... Från ett tolvvoltsbatteri. 

45. Maria: ... fyra... och dom... tolv... Är det bara... 

46. Anna: Dom är tio watt. 

47. Maria: Tio watt menar jag. 

48. Christina: … från ett tolvvoltsbatteri. 

49. Maria: Sen har vi ett batteri här… Visst är det däromkring..? 

50. Anna: Ja, fast en meter ifrån ska det va sen också. 

51. Christina: Ja 

Maria ritar. 

52. Maria: Vad var det mer? 

53. Christina: En kompass. 

54. Anna: En meter rakt över. Men det spelar ingen roll. Vi låtsas det där 

är uppåt och det där är nedåt. 

55. Christina: Rakt över? 

56. Sanna: Men är det inte den där som är en meter över? (pekar) 

57. Christina: Nej, kompassen.. 

58. Anna: Kompassen är en meter rakt över. Så om det är ner och det är 

upp så blir det en meter rakt över. 

59. Christina: Ja, precis. 

Diskussionen ovan visar att alla gruppmedlemmar engagerar sig och 
hur de gemensamt kommer fram till hur kretsen är uppbyggd. Början av 
samtalssekvensen kan betecknas som adderande samtal då eleverna 
kommer med förslag som får stöd och som tas upp och utvecklas. Den 
senare delen ses som exempel på utforskande samtal när några elever vill 
ändra, frågar och ifrågasätter. Till slut är de överens om hur kretsen är 
uppbyggd och har då en gemensam grund för att gå vidare. Anna tar 
sedan upp att strömstyrkan är viktig och hon för också i det 
sammanhanget fram en hypotes: 

63. Anna: Ja... då... ska vi försöka lista ut strömmen. 

64. Christina: Ja 

65. Maria: Mm 

66. Anna: Förmodligen så kommer ju kompassen att böja av... kanske… Så 

den går efter strömmen istället för… 

67. Christina: Jo 

68. Anna: ...efter... jordklotet… och då blir det ju tråkigt. 

Maria vill dock att de preciserar frågan bättre innan de går vidare: 
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69. Maria: Men alltså, vad är det vi ska ta reda på? 

70. Christina: Men alltså, vi måste ta reda på... jag tror att... hur stor 

kraften... på magn... på kompassen blir. 

71. Anna: Ja 

72. Christina: Om det blir nån kraft. 

Denna inriktning mot att försöka bestämma hur stor kraft som verkar 
på kompassnålen visar sig dock inte så fruktbar. Eleverna räknar 
visserligen först ut strömmen i kretsen och undersöker sedan det 
magnetfält som strömmen ger upphov till. De räknar ut flödestätheten, 
dvs. vilken styrka och riktning magnetfältet har, vid den plats där 
kompassen är placerad. Men istället för att jämföra denna flödestäthet 
med flödestätheten för den horisontella komposanten av jord-
magnetfältet, och på så sätt få en grund för att jämföra påverkan från 
jordmagnetfältet med påverkan från den strömförande ledarens 
magnetfält, så börjar de diskutera storleken på den kraft som påverkar 
kompassnålen. De använder sig av ett, i detta sammanhang, icke relevant 
samband, F=B·I·l. Det är en formel som används för att räkna ut den 
kraft (F) som påverkar en strömförande ledare, med strömmen I och 
längden l, i ett magnetfält med flödestätheten B. De beräknar denna 
krafts storlek och diskuterar dess riktning. De kommer då med hjälp av 
högerhandsregeln (som gäller för en strömförande ledare i ett magnetfält 
och inte är användbar i detta sammanhang) fram till att kraften är riktad 
nedåt, inte åt sidan, och att den då inte borde påverka kompassens utslag. 

När eleverna har beräknat den magnetiska flödestätheten en meter 
ovanför kretsen så tar samtalet för en kort stund en oväntad vändning. 
Anna uttrycker att hon inte är säker på att de har uppfattat den elektriska 
kretsen på rätt sätt: 

157: Anna: Vänta är inte det växel...? Förlåt... Eh... Det är risk att jag gör 

bort mig. (med mycket tyst röst)   Är inte det växelström? 

158. Christina: (skrattar) Jag vet inte, jag har ingen aning. 

159. Anna: Men... Om det är växelström i dom då påverkas ju inte 

kompassen alls för då hinner den inte med. 

160. Christina: Mm 

161. Anna: Så vi borde veta om det är växelström eller inte. 

162. Sanna: Det är nog inte (otydligt). 

163. Anna: Men det är väl det i kontakter? 

164. Maria: Precis. 

----------- 
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171. Christina: Jamen, det är ju ett batteri. Det är väl inte växelström i ett 

batteri eller? 

172. Anna: Är det ett batteri? 

173. Sanna: Ja 

174. Christina: Ja 

175. Anna: Jaha...Okej. 

176. Sanna: Det är väl inte ett vägguttag i båten? 

De skrattar. 

Annas fråga är helt relevant i sammanhanget och eleverna kommer in 
på ett spår som handlar om att en kompassnål reagerar på ett annat sätt 
på växelström än på likström. I ovanstående utforskande samtalssekvens 
lyfter de fram att man kan förvänta sig växelström från vanliga 
väggkontakter medan batterier levererar likström. Diskursen kring ström 
och magnetfält vidgas.  

När eleverna har räknat fram ett (oanvändbart) värde på den kraft som 
påverkar magnetnålen så blir de lite ställda. De vet inte hur de ska 
använda sitt värde, vad det egentligen säger. De har ju inget värde att 
jämföra med från jordmagnetfältet. Anna föreslår då lite skämtsamt att 
de ska lösa uppgift 3, med familjen i segelbåten, utan att blanda in någon 
fysik: 

165. Anna: Jag tror dom kan lugnt åka vidare för... det gjorde dom förut. 

166. Christina: Ja… och annars är det.. 

167. Anna: Hur länge hade dom varit borta sa ni? 

De skrattar 

168. Christina: Men dom borde ju kunna det här med segling. 

169. Maria: Om risken att gå på grund… 

170. Anna: Jag skulle råda den här personen som dom kallar för mig... oj, 

vad orolig jag blir... att ta det lugnt. 

Anna säger att om familjen ombord redan har klarat sig ett bra tag med 
den kompass de har på båten så är det nog inte troligt att den visar så 
mycket fel att det innebär risk att gå på grund. Anna uttrycker att det 
borde räcka för att lugna den oroliga personen och därmed har de svarat 
på frågan som ställs i uppgiften. Men eleverna är medvetna om vad som 
förväntas av dem på en fysiklektion, vad som räknas som ett giltigt svar i 
detta sammanhang, så efter ovanstående korta inlägg fortsätter de att 
diskutera sina formler och beräkningar. 
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Sammanfattningsvis kan sägas att eleverna kommer en bit på väg i 
lösandet av uppgiften. De beräknar styrkan av magnetfältet från 
strömkretsen på den plats där kompassen sitter. Men de vill sedan få 
fram en absolut storlek på kraften på kompassnålen och letar därför efter 
en formel som kan svara på den frågan. Den formel som de hittar 
innehåller visserligen både strömstyrka, ett längdmått, flödestäthet och 
ger ett svar som handlar om kraft så den passar de aktuella storheterna. 
Problemet är att formeln gäller kraften på en ledare i ett magnetfält och 
eleverna använder den här i helt fel sammanhang.  

Elevernas reaktioner och kommentarer till uppgifterna 

Eleverna visar ibland ett känslomässigt engagemang i de berättelser som 
omramar fysikuppgifterna. När de diskuterar uppgift 2 är Sanna ganska 
upprörd och talar om vilka risker en del personer kan ta när de ”leker” 
kring tåg och järnvägar.  När eleverna ritar en gubbe som står på en 
tågvagn säger både Maria och Anna vid olika tillfällen med emfas: 
”stackars människa” och för att lindra det hemska i situationen talar de 
om att ”det nog går ganska fort”. Ibland väcker problemformuleringarna 
känslor kring egna personliga upplevelser. När gruppen har avslutat 
diskussionen, sitter Anna kvar en liten stund och läser den sista uppgiften 
(uppgift 7). Den handlar bl.a. om hur håret kan bli elektriskt laddat och 
spraka när det är nytvättat och man kammar det. Hon utbrister 
inlevelsefullt: ”Det gör det verkligen på mig! Det gör det jättemycket på 
mig!” 

I den efterföljande intervjun talar eleverna om uppgifterna på ett 
uppskattandesätt. Att frågorna upplevs som ”vardaglig” ses som positivt: 

Dom var bra… Och byggde på så här lite vardagliga saker, så det var bra 
uppgifter.. Lite svåra en del. Men då lär man sig. (Anna) 

De var roliga. Bra formuleringar. (Maria) 

… det var ju liksom som dom var från vardagliga livet kan man säga. (Christina) 

Eleverna kommenterar också sitt eget lärande i diskussionerna: 

Det var saker som man inte själv visste som kom fram eftersom att... Ja, man ska 
ju berätta om hur man trodde det var och så.. (Sanna) 

Jag tycker det är kul med gruppuppgifter för då lär man sig av varandra. 
(Anna) 
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När eleverna talar om hur och om diskussionen var lärande så tar de 
dels upp konkreta områden i fysiken där de skapat nya insikter, dels att 
de lär sig från vad de andra gruppmedlemmarna tillför diskussionen. I 
intervjuerna framkommer också att den efterföljande gemensamma 
genomgången i klassrummet får betydelse för deras lärande. För grupp 5 
gäller det speciellt att de får inblick i hur man kan jämföra magnetfältet 
från en strömkrets med jordmagnetfältet. 

Sammanfattning av hela samtalet 

Grupp 5 arbetar med tre uppgifter och löser dem delvis. De stöter på olika 
typer av problem och hinder under sitt arbete. Frågan i den första 
uppgiften de arbetar med tolkar de som att de ska beräkna kraften på 
kompassen, något som leder dem fel. De använder en formel som 
innehåller de storheter de har till hands men uppmärksammar inte att 
formeln inte gäller för det aktuella sammanhanget. Den andra uppgiften, 
om att med hjälp av statisk elektricitet fästa ballonger på väggar och 
kylskåp, reds inte ut helt. Elevernas diskussion stannar upp när 
påståenden ifrågasätts och frågorna följs inte upp (se vidare s. 180-181). 
Den sista uppgiften, om faran att komma för nära en 
högspänningsledning, kommer de längst med. De nöjer sig dock med 
liknelsen med ett blixtnedslag utan att riktigt tydligt utreda 
förutsättningarna för att detta ska ske.  

Eleverna lyfter fram och utvecklar sitt tal omkring många samband och 
begrepp. De repeterar förhållandet mellan ström, spänning och effekt. De 
diskuterar sambandet mellan elektrisk ström och magnetfält och 
behandlar begreppet flödestäthet. De diskuterar vad elektrisk influens 
innebär och hur laddningar påverkar varandra. De tar upp begreppet 
elektrisk fältstyrka och hur det förhåller sig till elektriska urladdningar.  

Grupp 5 anknyter rätt ofta till erfarenheter och föreställningar från 
livet utanför fysikklassrummet. Anna är den som oftast för in samtalet på 
spår som anknyter till hennes erfarenheter och som ibland inte direkt har 
något att göra med det som eleverna arbetat med under fysiklektionerna. 
Hon associerar snabbt och fritt och flera av hennes kommentar är enstaka 
ord. De mottas oftast som hugskott eller skämt och följs inte upp. Ibland 
blir det dock en längre diskussion. Annas inlägg sätter färg på de 
sammanhang som eleverna diskuterar. De bidrar dock inte alltid till att 
eleverna kommer närmare en lösning på frågan. Men ofta har Annas 
associationer en potential att utveckla diskussionen om fysiken. Så är 
t.ex. fallet när hon undrar om det inte är växelström i den elektriska 
kretsen de diskuterar när de arbetar med uppgift 3. 
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Det finns ett stort inslag av främst adderande samtal i diskussionen 
och elevernas uttalanden bygger på ett bejakande sätt på de andras 
yttranden. Vid ett tillfälle förbigås ett par gruppmedlemmars synpunkter 
och det blir inte något gemensamt utforskande. Det är när Maria och 
Christina för fram ett ganska bestämt påstående (presenterande samtal) 
angående uppgift 1, påståenden som väcker Anna och Sannas frågor. Men 
diskussionen tystnar och frågorna blir hängande i luften. Eleverna lämnar 
området utan att ha vägt olika hypoteser mot varandra. Grupp 5 tycks 
vara beroende av att samtalen sker i en slags konsensus. När de inte är 
överens så lämnar de ämnet de diskuterar. De säger inte emot varandra i 
så hög grad och inslagen av utforskande samtal är inte alls så stort som 
inslagen av adderande samtal. Disputerande samtal förekommer inte alls. 

Eleverna är engagerade och diskuterar fysik hela tiden. De behandlar 
och utvecklar begrepp och samband, knyter an till formler och gör en hel 
del uträkningar. Genom ofta förekommande adderande samtal hjälps de 
alla åt att utveckla innehållet och främst Annas funderingar och 
anknytningar till egna erfarenheter och deras känslomässiga engagemang 
förankrar fysikinnehållet i ett sammanhang som är relevant på ett 
personligt plan.  

Grupp 6 löser uppgifter om rörelsemängd och impuls 

Sune, Per, Måns och John går i årskurs 2 och läser Fysik B-kursen. Under 
lektionerna har de arbetat med och gått igenom ett avsnitt som handlar 
om rörelsemängd och impuls. De har haft räkneövningar om olika typer 
av stötar som bl.a. behandlat hur kraftpåverkan på ett föremål under en 
viss tid kan relateras till ändringen i rörelsemängd dvs. impuls. 

Eleverna kan välja mellan fyra uppgifter och de hinner ta sig an tre av 
dem ordentligt. De arbetar först med en fråga om hur en sond med en s.k. 
jonmotor kan ta sig till månen (uppgift 3) och om hur stor den 
genomsnittliga kraften är på sonden. Sedan diskuterar de om det är mest 
effektivt att kasta en studsboll eller en lerklump mot en dörr för att få den 
att öppna sig (uppgift 4) och efter det försöker de avgöra om en 
”rymdvandrare” kan ändra sin hastighet tillräckligt mycket och ta sig 
tillbaka till sitt rymdskepp (uppgift 2). De berör också helt kort en uppgift 
som handlar om effekterna av att en liten bil krockar med en stor bil 
(uppgift 1).  
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Arbetet med uppgift 3. Utveckling av  fysikinnehållet och samtalets 
karaktär. 

Efter en stunds diskuterande om vilken uppgift som verkar mest 
intressant tar de sig an uppgift 3. 

Till månen med 60 liter soppa i tanken??? 
Lagen om rörelsemängdens konstans är inte så dum om man vill 
kunna färdas i rymden. En raketmotor fungerar så att massa, 
drivmedelsrester, sprutas ut ur raketen som då ges en impuls att 
röra sig i motsatt riktning. I de vanligaste raketerna är det de 
kemiska reaktionerna då drivmedlet omvandlas som ger 
drivmedelsresterna och raketen deras rörelseenergi. Problemen med 
dessa motorer är att de kräver mycket drivmedel och att farkosterna 
då blir tunga. 
En ny typ av motorer är s.k. elektriska jonmotorer. SMART-1 var en 
liten svenskbyggd rymdsond som tog sig till månen på 13 månader. 
Den vägde bara 367 kg varav 80 kg var drivmedel som bestod av 
xenon. Med hjälp av solpaneler joniseras xenonatomerna och de 
positivt laddade jonerna accelereras mot ett negativt galler, far 
genom detta och ut ur sonden med en hastighet på ca 300 km i 
sekunden. Detta är en hastighet som är mycket högre än hos 
drivmedelsresterna från en kemisk raket. 
Hur stor genomsnittlig kraft verkade på sonden under dess resa mot 
månen? Räkna med att jonmotorn var igång hela tiden. En vanlig 
raket utvecklar t.ex. 2,0 MN under en relativt kort tid. Jämför med 
ditt resultat. 

Eleverna arbetar med denna uppgift under drygt halva lektionen. De 
tar lång tid på sig att tolka uppgiften och sätta sig in i vad som händer. De 
diskuterar bl.a. att sonden inte behöver något bränsle när den väl kommit 
i omloppsbana runt månen men att den kommer att krascha så 
småningom. De anknyter till omvärlden genom att under någon minut 
tala om hur satelliter som kretsar kring en himlakropp så småningom 
saktar in och störtar mot marken. De jämför det som hände 
rymdstationen MIR med det som kan hända sonden i uppgiften. 

De börjar räkna lite planlöst på hur många timmar det tar för sonden 
att ta sig till månen och räknar även ut en tänkt sträcka till månen utifrån 
att det är sonden som rör sig med 300 km/s. De slår ganska snabbt fast 
att det är den genomsnittliga kraften på sonden de ska beräkna men hur 
de ska göra detta är inte självklart. De diskuterar också länge hur de ska 
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tolka händelseförloppet. John frågar om och om igen om ”vilken formel 
de ska använda” och till slut svarar han själv och får stöd av Per:  

268. John: Jag vet fortfarande inte vilken formel vi ska använda på det 

här. 

269. Per: Vadå formler? (tar upp formelsamlingen och börjar bläddra) 

270. Sune: Jamen alltså… 

271. Måns: Jonerna som sköts ut... 

272. Sune: ... för att få ut kraften räknar man inte ut tiden gånger... typ? 

273. John: Typ, typ.. 

274. Sune: Tiden gånger hastigheten, så får vi kraften. 

275. John: Accelerationen gånger massan, det är kraften. 

276. Sune: (vänder sig mot Måns) Tiden gånger hastigheten för att få ut 

kraften, är det det? 

277. Per: (som tittar i formelsamlingen) Neej, massan gånger 

accelerationen är kraften.  

Eleverna uppmärksammar Newtons andra lag i stället för de samband 
som handlar om rörelsemängd och impuls. Rubriken på uppgiftspappret 
är just rörelsemängd och impuls, i uppgiften talas om ”lagen om 
rörelsemängdens konstans” och det är rörelsemängd som behandlats 
under de senaste lektionerna. Trots detta nämner eleverna inte alls 
begreppet rörelsemängd och de talar bara helt kort om impuls utan att 
koppla ihop begreppet med en strategi för att lösa uppgifterna. 

Sune för fram att de kan använda Newtons tredje lag. Han tror dock att 
den innebär att sonden och jonerna måste ha lika stor hastighet, något 
som Per säger emot: 

320. Per: Men det är inte sonden som far med 300 kilometer i timmen! 

321. Sune: Jamen… Åh... Det var just det jag sa: Det gör den ju! Hej, 

Newtons lagar! 

322. Per: Ja 

De höjer successivt rösterna 

323. Sune: (viftar med händerna) Kraft... Motkraft 

324. Per: Det kan den ju inte göra! 

325Sune: Jo! Kraft, motkraft ute i rymden. 

Per förtydligar sedan att Newtons tredje lag inte kan innebära att 
jonerna och sonden har lika stor hastighet. Gruppen enas om att om det 
är en kraft av samma storlek som verkar på både jonerna och sonden:  
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335. Per: Att säga då att den skulle fara fram i 300 km i sekunden är 

detsamma som att jag skulle vara i rymden om jag kastar det här 

suddet åt ett håll och jag skulle då fara i lika snabb hastighet... 

336. Sune: Det skulle du. 

337. John: Nej, du får lika mycket kraft. 

338. Per: Ja, samma kraft... 

339. John: Och det är det vi vill ha reda på. 

Eleverna fortsätter med ett långt resonemang om hur de ska använda 
sambandet att kraften på ett föremål kan beräknas genom att 
multiplicera föremålets massa med dess acceleration. De diskuterar bl.a. 
vilken massa de ska räkna på, på sonden eller på bränslet. Olika 
påståenden står emot varandra och de strider om vem som har rätt. 
Disputerande samtal, som de två ovanstående citaten delvis är exempel 
på, är vanligt. Sekvenser av utforskande samtal då de kommer med nya 
infallsvinklar som öppnar upp samtalet utan att de tävlar, är däremot inte 
vanliga. Adderande samtal är inte heller ofta förekommande. Ett av de 
fåtaliga exemplen är när de tillsammans kommer fram till att de inte 
behöver räkna med de enskilda jonernas massa utan att de kan ta med 
massan för hela det använda xenonbränslet: 

371. Sune: Men.. Det han försöker få fram det är att han vill veta jonens 

vikt för att räkna ut 

372. Måns: Ja  

373. Sune: ...med vilken kraft dom verkar... 

374. Måns: Ja 

375. Sune: ... och det är ju logiskt. Men grejen är att du vet inte hur många 

joner det är... Eller hur? 

376. Måns: Nej 

377. Sune: Så du vet alltså inte massan på det sättet. Och då är faktiskt 

frågan… 

378. Måns: Jo, jo men vi vet ändå alltså att under hela resan... 

379. Sune: Så är det 80 kg.. 

380. Måns: ... 80 kg 

381. Sune: Ja! Precis! Då vet vi ju! 

382. Måns: Ja… Så... Eh… 

383. Per: Ja, under hela resan. Men!... Okej, det skulle alltså ta slut, vi 

borde räkna.. 

384. John: Det är sant... Det är sant... 



 117

385. Per: Vi räknar på att allt bränsle tar slut. 

För att få reda på hur stor kraften är så diskuterar de jonernas massa 
och acceleration. Men vad som är jonernas acceleration är inte självklart. 
Under flera tillfällen har de lite diffust diskuterat om värdet 300km/s 
handlar om en hastighet eller en acceleration:    

304. Sune: Alltså det är ju sant, det står ju faktiskt att den accelererar med 

den där farten... Med en hastighet på… 

305. John: Accelererar... accelererar den? 

306. Sune: Logiskt sett... 

----- 

430. John: Men jag förstår inte varför accelerationen är ju 300 km. 

431. Sune: Nej, nej… 

432. Måns: Nej, det är hastigheten. 

433. Sune: Hastigheten… 

----- 

438. Måns: Accelerationen är inte den här (pekar på uppgiftspappret) 

439. Sune: Jaoo... Det blir... det accelereras väl? 

440. Måns: Va? 

441. John: Tycker du... Alltså jag... jag vet inte... alltså jag tycker… 

442. Sune: (till Måns) Alltså eftersom det här det tillförs hela tiden.. så är 

det… alltså hastigheten... 

443. Måns: Dom kommer ju... dom far ju ut med en konstant hastighet ur 

sonden och vi har... massan och… 

444. Sune: Och sonden kommer att öka… 

445. Måns: … vi har massan och... 

446. Sune: Och sonden kommer ju att öka hela tiden… 

447. Per: (håller upp räknaren framför dem) Sammanlagt kommer den här 

kraften att påverka den. 

448. John: Då ökar... då ökar det ju hela tiden. 

Diskussionen om huruvida de kan räkna med värdet 300 km/s som en 
acceleration eller ej avgörs helt enkelt av att Per gör en beräkning av 
kraftverkan på sonden utifrån att 300 km/s kan ses som en acceleration. 
Eleverna slutar att tala om hastighet eller acceleration och övergår till att 
diskutera Pers resultat. Han säger att han kommer fram till 24 MN vilket 
eleverna bedömer som ett för högt värde. De börjar då tala om att det är 
den genomsnittliga kraften som efterfrågas i uppgiften: 
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504. Sune: Ska vi dela det på tiden?... Neej 

505. Per: Alltså för att få en genomsnittlig... 

506. John: Om vi delar det på tiden då inser ni att vi kommer att få en 

jävla massa decimaler under noll. 

507. Per: Exakt! 

508. Sune: Ja och det… 

509. Per: (skriker) Det är det som är det… det som är rätt med dom här 

raketerna. Dom har extrem låg proportion (engelskt uttal) det är 

därför… 

510. Måns: Ja, just det, det ska vara jättelågt för den hära som kommer ut 

(pekar på pappret)... 

511. Per: Ja 

512. Måns: ...det går inte till att driva raketerna… 90 % går till värme. Det 

gör det inte på den här däremot. 

513. Sune: Så det är alltså logiskt om svaret är lågt eller? 

514. Måns: Ja 

De delar det värde de räknat ut för kraften på sonden med den tid det 
tar för sonden att ta sig till månen och får då fram ett värde på 0,7 N/s 
som de betecknar som genomsnittlig kraft. Detta är samma siffervärde 
som en beräkning enligt impulslagen skulle ge42 men det blir inte samma 
enhet (det blir N/s istället för N). 

Sammanfattningsvis kan sägas om gruppens hanterande av uppgift 3 
att de begår en rad misstag som hindrar dem att jobba mot det 
ursprungliga syftet med uppgiften, nämligen att fördjupa förtrogenhet 
och förståelse för begrepp som impuls och rörelsemängd. De behandlar 
problemet som om det vore ett av de kraftproblem som de tidigare mött i 
fysikkursen och där de tillämpat Newtons lagar. De tolkar också orden ”… 
jonerna accelereras mot ett negativt galler, far ut genom detta och ut ur 
sonden med en hastighet på ca 300 km i sekunden” som att jonernas 
acceleration är 300 km/s2. De uttrycker att kraft är något som kan 
ackumuleras under tid och att man kan tala om ”genomsnittlig kraft” ur 
det perspektivet, ungefär som att energi per tidsenhet blir effekt. 

                                                             
42 Enligt Newtons tredje lag påverkas sonden av en lika stor men motsatt kraft som jonerna. 
Den genomsnittliga kraften på jonmassan räknas ut med hjälp av impulslagen dvs. man 
räknar på att den impuls (genomsnittlig kraft gånger den tid den verkar) som jonmassan får 
är lika stor som förändringen i rörelsemängd (F·t =m (v1 – v0). m är jonernas sammanlagda 
massa,  v1 är jonernas hastighet när de lämnar raketen och v0 =0 är jonernas starthastighet. 
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Elevernas reaktioner och kommentarer till uppgifterna 

Eleverna i grupp 6 ger uttryck för mycket känslor under diskussionens 
gång. De skrattar, de skriker, de fäktar och gestikulerar, de motsäger 
varandra och de skämtar. Känslorna handlar mycket om interaktionen i 
gruppen men är vid några tillfällen direkt riktade mot uppgifterna eller 
mot något som eleverna associerar med uppgifterna. Per uttrycker t.ex. i 
början av lektionen ett intresse för den uppgift som handlar om ”god läsk 
och bullar”. Ett annat exempel är när eleverna alldeles innan de slutar 
helt kort kommer in på uppgift 1. Den handlar om en krock mellan en stor 
Volvo och en liten Nissan Micra.  I elevernas uttalanden ges bilarnas 
storlek olika status och det förhandlas om en symbolisk innebörd som 
handlar om makt, sexualitet och genus (se vidare s. 175-177). 

Under intervjun frågar jag om uppgifterna varit roliga eller tråkiga. 
John säger att uppgift 1 var rolig och intressant och om uppgift 4 säger 
han: ”Sen tycker jag fyran var intressant för jag gillar uppgifter där man 
ska resonera mycket och kanske inte så mycket formler och så.” 

De andra gruppmedlemmarna uttrycker sig också positivt om 
uppgifterna: 

Jag tycker dom var ganska roliga. De var… roligt utformade. Det är inte så här 
tråkigt universitetsstuk. (Måns) 

Dom var rätt kul så länge man förstår dom för annars var dom kluriga. (Per) 

Roliga! Det var inte det här att x är lika med det och det utan det var liksom ett 
exempel så.. Uppgifterna var bra, det var dom... Så det var inte den här tråkiga 
fysiken med siffror bara utan det var lite så hära... alltså logik. (Sune) 

När eleverna uttalar sig om att uppgifterna är roliga så ställs det som 
motsats till uppgifter med formler, siffror och ”universitetsstuk”. Per 
uttalar sig också om att upplevelsen av en uppgift är rolig eller ej är 
förknippat med graden av förståelse. 

Eleverna själva säger i intervjuerna efteråt att de tyckte uppgifterna var 
lätta, möjligen med undantag av uppgift 4: 

Jag tyckte att tvåan var enkel. Ettan och trean är väl egentligen ganska enkla, 
det är bara det att jag har inte riktigt koll på formlerna... Och fyran, den var 
däremot svår (John) 

De var liksom inte jätteavancerade egentligen... Det var kanske mycket lättare 
när man var flera? Jag vet inte. Det hade kanske varit svårare om man varit 
själv (Sune) 
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På frågan om de anser att de lärt sig fysik under diskussionen så svarar 
de bl.a. att diskussionen varit som en repetition.  

Lärde och lärde... Alla dom här formlerna har vi ju redan lärt oss. Så det var ju 
bara att påminna sig själv om dom där. (Måns) 

..man fick en påminnelse i alla fall, kändes det som, helt klart. (Sune) 

Sammanfattning av hela samtalet 

Elevernas tolkning av uppgift 3 och de övriga uppgifterna ställer till 
problem för grupp 6. De vet inte till vilket område inom fysiken de kan 
hänföra frågorna. De grundar sina lösningar på samband som inte är 
relevanta. De tolkar värden för kroppars hastigheter som att de är värden 
för acceleration och de motiverar sina lösningar på uppgift 2 och 3 med 
Newtons andra och tredje lag. När de diskuterar uppgift 4, om att öppna 
en dörr med en lerklump eller en studsboll, så diskuterar de den frågan 
utifrån begreppen kraft och energi och inte utifrån rörelsemängdens 
bevarande. Diskussionen är rörig och elevernas kunskaper om energi och 
kraft räcker inte till för att den ska gå framåt.  

Det framkommer under intervjuerna att eleverna anser att de löst 
uppgift 2 och 3.  Inget i deras uttalanden tyder på att den gemensamma 
genomgången direkt efter gruppdiskussionen givit dem nya insikter. 
Under denna genomgång diskuterade jag och eleverna att det är samband 
kring rörelsemängd och impuls som är användbara för att räkna fram ett 
svar. En tolkning av orsaken till att eleverna i grupp 6 ändå menar att de 
lyckats med uppgifterna, kan vara att de anser att rätt numeriskt svar 
automatiskt innebär att de har gjort ”rätt”. Det kan också vara så att de 
ser sitt sätt att arbeta med Newtons kraftlagar som en alternativ och lika 
korrekt lösningsstrategi och att de inte uppfattat att de förväxlat 
acceleration och hastighet. En annan möjlig orsak är att de inte lyssnat 
och följt med under genomgången och därför inte uppfattat att de inte 
löst uppgiften på förväntat sätt. 

Eleverna refererar under sina diskussioner inte mycket till sina egna 
erfarenheter eller kunskaper om världen utanför fysikklassrummet. När 
de diskuterar fråga 3, om hur stor den genomsnittliga kraften är på en 
sond som far till månen, så kommer de dock in på rymdstationen MIR´s 
öde. Deras korta samtal om detta har visserligen inte direkt att göra med 
den uppgift de har att lösa men diskussionen om MIR gestaltar ändå en 
förankring i och konstruerar en förtrogenhet med det sammanhang som 
finns beskrivet i uppgiften. När de arbetar med uppgift 4 och till slut blir 
överens om hur de ska besvara frågan om dörröppnandet, så är det en 
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liknelse med något mer välbekant, att släppa en sten mot marken och att 
släppa en tennisboll mot marken, som avgör deras svar. 

Grupp 6 pratar om fysik nästan hela tiden och de flesta grupp-
medlemmarna utom John är engagerade i uppgifterna. Men även då de 
försöker utforska samband och betydelser är deras samtal ofta lite 
splittrat och ofokuserat. En mycket liten del avsamtalet, den lägsta 
andelen jämfört med de andra grupperna, har kvalitéer som motsvarar 
adderande och utforskande samtal. Det finns ett tävlande inslag i 
diskussionen, det förekommer relativt ofta påstridiga påståenden, dvs. 
inslag av presenterande och disputerande samtal. Ibland låses samtalens 
utveckling då eleverna höjer rösterna för att övertyga och dominera. De 
lyssnar dock ändå till varandras argument och det förekommer flera 
gånger att de ger sig eller uttalat ändrar sina ståndpunkter. Ibland pratar 
de inte direkt med varandra utan samtalet har mer karaktär av parallella 
monologer. Då lyssnar de inte heller på varandra. 

Utifrån syftet med samtalen, att eleverna ska bli mer förtrogna med 
begreppen rörelsemängd och impuls, så kan diskussionen i grupp 6 
knappast betecknas som lärande. I sina samtal blir de kanske mer 
bekanta med Newtons lagar och med begreppen energi och kraft, men de 
använder dem på ett vis som inte fungerar i detta sammanhang. De 
förväxlar t.ex. acceleration och hastighet. Det tävlande inslaget i 
diskussionen lämnar ganska lite plats för ett gemensamt utforskande och 
bidrar till att de inte kommer så långt när det gäller att utveckla talet om 
fysikinnehållet. I intervjuerna efter diskussionen och genomgången 
uttrycker eleverna inga insikter i att det de kom fram till i diskussionen 
inte är så användbara fysikkunskaper. 

Grupp 8 arbetar med harmonisk svängning. 

Grupp 8 är en relativt stor grupp med fem medlemmar, Petra, Simon, 
Erik, Åsa och Anders. Eleverna går sista året på gymnasiet och de läser 
fysik B-kursen. De har under flera lektioner arbetat med området 
”harmonisk svängning”. De har gått igenom svängningar med pendel och 
fjäder och bekantat sig med begrepp som amplitud, elongation, 
vinkelhastighet, svängningstid och frekvens. De har också hanterat 
samband och formler för hur en fjäders förlängning beror av den 
belastande massan och för hur svängningstid och elongation kan 
beräknas.  

Eleverna arbetar med alla fyra uppgifterna på uppgiftspappret i 
nummerordning och när timmen är slut är de mitt uppe i en lång 
diskussion om den sista uppgiften. De börjar med en uppgift som frågar 
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efter orsaken till att ett pendelur inte ”går rätt” på månen. Den andra 
uppgiften handlar om hur man kan använda en fjäder för att uppskatta 
hur mycket en fångad fisk väger. I nästa uppgift frågas efter vad 
skillnader i massa kan få för betydelse för en pendels rörelser och den 
sista uppgiften handlar om att beräkna det lägsta läget för en person som 
hoppar med en bungyjumplina.  

Arbetet med uppgift 1. Utveckling av  fysikinnehållet och samtalets 
karaktär. 

Eleverna läser snabbt igenom alla uppgifterna och bestämmer sig för att 
börja med uppgift 1: 

Det är den 9 oktober år 2107. Du har just flyttat hemifrån för första 
gången eftersom du har blivit antagen till grundutbildningen för 
kosmiska mätningar. Den är förlagd till en vetenskaplig basstation 
på månen, så du har flyttat en bra bit bort. Du packar upp ditt 
bohag, som av släktsentimentala skäl bl.a. innehåller din farfars 
mormors farmors mosters gamla väggklocka, en pendyl. Du fäster 
den på väggen i ditt studentrum, ställer den, drar upp den och puttar 
igång pendeln. Efter att ha packat upp resten av dina grejor så ser du 
på klockan att det är dags att bege sig till den första föreläsningen. 
Men när du kommer till föreläsningslokalen så inser du att något 
blivit fel. Vadå? Varför? 

Eleverna konstaterar att de inte behöver göra några beräkningar. ”Det 
är bara att förklara varför” som Anders utrycker det. De börjar med att 
tolka uppgiften som att orsaken till att ”något blivit fel” är att pendelns 
svängningstid inte stämmer: 

30. Anders: Jag menar att… att pendeln svängt för fort eller  för långsamt 

så  klockan har blivit... eller tiden har blivit för sent. 

31. Simon: Eller att det är typ friktion i den så att klockan har stannat. 

32. Åsa: Nämen, det beror på att det är på månen. Det handlar inte om 

friktion. Nä, nä. 

33. Erik: Skulle han upp till månen? 

34. Åsa: Ja, han åkte ju till månen (bläddrar i formelsamlingen). 

35. Erik: Och bo där? 

36. Simon: Ja, just det, det är därför! Det är gravitationen! När det blir 

lägre gravitation kommer den att svänga låååångsammare. 

37. Anders: Jaha, är han på månen. 

38. Åsa: Ja 
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39. Anders: Det fattade inte jag. 

40. Petra: (bläddrar i formelsamlingen) Vars är dom här formlerna? 

I utdraget ovan tar eleverna först upp vad som hänt, om klockan gått 
för fort eller för långsamt eller om den stannat och vad det kan bero på. 
Åsa för fram att klockan går fel för att de är på månen och Simon 
preciserar med att klockan går långsammare på grund av den lägre 
gravitationen på månen. Petra letar reda på en formel för pendelrörelse 
som stöder det antagandet43. I det fortsatta samtalet tolkar sedan Simon 
formeln som att svängningstiden blir större, han säger att om 
gravitationen är låg blir svängningstiden längre. Men det är inte helt klart 
vad det betyder för själva händelseförloppet i uppgiftens berättelse och 
gruppen försöker reda ut detta i utdraget nedan:  

65. Anders: Men han… men han kommer för sent va? 

66. Petra: Men det står ju inget: ”När han kom till föreläsningslokalen...” 

67. Anders: Nämen det... vadå? 

68. Erik: Han kommer.. 

69. Petra: …”inser du”… Det står ingenting om att han kom för sent. 

70. Erik: Men han kommer för sent. 

71. Anders: Nämen han… 

72. Simon: Det är ju det vi ska säga. 

73. Petra: Mm.. Okej, han kom för sent. 

74. Åsa: Men om pendeln går saktare så kommer ju han tidigare. 

75. Erik: Neej 

76. Anders: Nej 

77. Simon: Då kommer det ju att gå längre tid för sekunder på klockan. 

78. Åsa: Men ... T, är det hur lång tid det tar för den att svänga.. en sån där 

svängning (svänger med handen vertikalt) 

79. Petra: Ja det är pendelrörelsen, hur lång tid den tar (svänger också 

med handen men horisontellt) 

80. Simon: Ja, det beror på svängningstiden (pekar i P:s formelsamling) 

81. Petra: Ja  

82. Anders: Svängningstiden är att… 

83. Erik: (skriver) ... är att… 

                                                             
43 T2 = 4π 2 � l/g, där T är svängningstiden, l är pendelns längd och g är 
gravitationsaccelerationen. 
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84. Anders: ... pendeln gungar mycket långsammare då det är så... lägre 

gravitation på månen. 

85. Petra: Ja 

Anders, Petra, Simon och Erik är i samtalet ovan ense om att en lång 
svängningstid på pendeluret gör att personen i fråga kommer för sent till 
sin föreläsning. Åsa menar dock att det borde vara tvärtom, att personen 
borde komma för tidigt. Åsas ifrågasättande leder till att Simon preciserar 
vad en lång svängningstid innebär för den tid pendylen visar, att en 
sekund på pendylen är mer än en sekund på en vanlig klocka. Åsas 
invändning leder också till att eleverna ännu en gång förtydligar vad 
formeln betyder och vad det innebär för svängningstiden att 
gravitationen är låg. Åsa säger dock inte uttryckligen att hon håller med 
om att en lägre gravitation för med sig att personen kommer för sent, 
men hon opponerar sig inte mer utan antecknar och frågar senare efter 
hur Erik har formulerat svaret.  

Sammanfattningsvis kan sägas att eleverna börjar med att tolka 
problemet och Simon och Åsa antyder ett samband och en lösning. De 
finner en formel som stöder detta och som de använder och tolkar. De 
diskuterar vad deras slutsats om längre svängningstid betyder: Att 
personen i uppgiften kommer för sent.  

Elevernas diskussion om uppgift 1 har karaktären av utforskande 
samtal där alla deltar. Eleverna föreslår först olika tolkningar och 
möjligheter att komma fram mot en lösning. De argumenterar för den 
ena av dem och fortsätter på det spåret. De upprepar, förtydligar och 
utvecklar varandras repliker. De är inriktade mot att förstå situationen 
och fysiken bakom händelseförloppet. De är inte rädda att säga emot 
varandra. Både ganska fasta påståenden och till synes rätt bestämda 
motsägelser får plats i samtalet utan att det tystar de andra 
medlemmarna. Istället leder de till ytterligare diskussion och 
förtydliganden.  

Elevernas reaktioner och kommentarer till uppgifterna 

Eleverna i grupp 8 uttrycker under diskussionen inte mycket av vare sig 
entusiasm eller avståndstagande inför uppgifterna. De fäller knappt 
några personliga kommentarer och verkar inte leva sig in i uppgifterna. 
Men de arbetar engagerat och koncentrerat under hela lektionstimmen. 
Under den efterföljande intervjun talar de i positiva ordalag om 
uppgifterna. De bedömer dem också som ganska lätta. 
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Ja, dom var ganska lätta tyckte jag… Dom var roliga för att man förstod 
frågorna för det första och så var det… Man var nyfiken att komma fram till 
svaret liksom. (Erik) 

Jag tyckte dom var hyfsat lätta… jag tyckte det var roliga frågor faktiskt. Jag 
tycker alla frågor har varit roliga, alltså förut också, för det är liksom så hära… 
Ja, det kanske inte är saker som kan hända på riktigt men liksom ändå, det är 
kul att tänka vidare. (Petra) 

I de efterföljande intervjuerna kommenterar eleverna sitt lärande 
under arbetet med uppgifterna. De för fram att den mest påtagliga 
”ahaupplevelsen” kom under den gemensamma genomgången efter 
gruppdiskussionen då de förstod att de inte hade haft ett hållbart 
utgångsantagande då de diskuterade uppgift 3 då de hade blandat ihop 
pendelsvängning och fjädersvängning. Om själva gruppdiskussionen som 
ett lärande tillfälle säger de bl.a. 

Ingen direkt aha-upplevelse men det är som man nöter in och lär sig lite mer. 
(Åsa) 

Jag hade själv inte pluggat nånting om det här så jag fick lära mig jättemycket. 
… Lite formler faktiskt… (Erik) 

... jag lär mig genom att lära ut åt andra lite grann. (Simon) 

Sammanfattning av hela samtalet 

Eleverna löser två av uppgifterna (uppgift 1 och 2) helt och kommer en bit 
på väg med den sista uppgiften (uppg. 4). Under samtalen om 
uppgifterna behandlas flera olika begrepp, t.ex. svängningstid, vinkel-
hastighet, frekvens, amplitud och energi i en spänd fjäder. Sambanden 
med andra begrepp reds för det mesta ut. Men när de diskuterar uppgift 3 
då tolkar de texten som att massan på en person som gungar har stor 
betydelse för svängningstiden. De söker då en formel där massan finns 
med, de ser inte skillnaden mellan pendel- och fjädersvängning och de får 
svårt att få klarhet i vad som händer. De försöker reda ut sambanden men 
kommer inte fram till en hållbar förklaring.  

I tre av uppgifterna spelar formler, som de letar reda på i anteckningar 
och formelsamlingar, stor roll som utgångspunkter eller stöd för 
resonemangen. Men eleverna nöjer sig inte med att bara ”hitta rätt 
formel” och sedan endast göra beräkningar eller svara direkt utifrån 
formeln. De diskuterar vad formlerna innebär i det sammanhang som 
uppgifterna beskriver och de lyfter begrepp och samband. De diskuterar 
också vad deras insikter i fysik betyder för ”vad som händer” i de små 
berättelser som uppgifterna målar upp. 
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Elevernas samtal är så gott som hela tiden inriktade mot uppgifterna. 
En relativt stor del av diskussionen, nästan tre femtedelar, kan betecknas 
som adderande och utforskande samtal. Diskussionen i grupp 8 har en 
lite annorlunda karaktär om man jämför dem med de andra gruppernas 
samtal. Eleverna i grupp 8 säger relativt ofta emot varandra och kommer 
med många påståenden. Trots detta stannar samtalen inte upp utan 
eleverna går vidare och lyssnar på varandra. Det de säger, även om de 
ibland säger emot, hör ihop med vad de andra talat om och kan ses som 
ett konstruktivt svar i en dialog och som en utveckling av diskussionen. 
Deras samtal har mycket ofta drag av utforskande samtal. Men även om 
en stor del av diskussionen kan betecknas som ett gemensamt 
utforskande så talar eleverna dock ibland förbi varandra och då 
förvandlas samtalet till parallella monologer. De följer olika spår och 
lyssnar just då inte på varandra. Detta händer vid några tillfällen när de 
arbetar med den sista uppgiften och innebär t.ex. att eleverna gör sina 
egna uträkningar och försök till lösningar som de sedan försöker 
kommunicera medan de andra pratar om annat. Jag tolkar det som att 
detta är en konsekvens av att gruppen är relativt stor. Det är svårt att följa 
alla synpunkter och diskussionstrådar som kommer fram och att fånga 
allas uppmärksamhet. Om inte de andra är med på det förslag man 
kommer med så försöker man gå vidare med det på egen hand. 

När eleverna i grupp 8 diskuterar fysik så försöker de förstå vad som 
händer i uppgifterna men de relaterar knappt någon gång till specifika 
erfarenheter från sina liv utanför fysikklassrummet. De framför knappt 
heller några synpunkter eller reagerar på uppgifternas innehåll.  

Sammanfattningsvis kan sägas att diskussionerna i grupp 8 ger 
möjligheter till lärande både genom den fysik eleverna utvecklar och 
genom den karaktär av utforskande samtal som deras diskussion ofta har. 
Eleverna knyter visserligen ofta upp fysikinnehållet mot en abstrakt 
formel men de utvecklar tillsammans betydelsen av formlerna och de 
kopplar händelser i den materiella världen till de samband och begrepp 
som formeln talar om. Deras samtal, då de alla hjälps åt att förstå och 
bidra med olika synpunkter på fysikinnehållet, visar att eleverna inte bara 
reproducerar tidigare kunskaper utan att det troligtvis sker en utveckling.  

Sammanfattning och diskussion  

För att ge en överskådlig bild av de olika gruppernas diskussion 
sammanfattas resultatet från analysen i tabell 4. Sammanfattningen har 
en jämförande karaktär på så sätt att om att vissa gruppers diskussioner 
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sägs ha stora inslag av t.ex. adderande samtal så är det i relation till de 
andra grupperna. 

Utveckling av talet i fysik 

De grupper som lyckas bäst med att utveckla sitt tal om fysikbegrepp, 
samband och fenomen är grupperna 2, 7 och 8. De utvecklar 
fysikinnehållet i samtalet i riktning mot den gängse skolfysikdiskursen44. 
Grupp 2 och grupp 7 diskuterar uppgifterna länge för att klargöra de 
begrepp och samband som är aktuella. För grupp 2 gäller det främst 
användningen av begreppen tyngd, massa och friktionsarbete och i grupp 
7 gäller det normalkraft. I diskussionen i grupp 8 utreder eleverna ganska 
snabbt och effektivt ett par uppgifter och klargör orsakssamband och 
konsekvenser. Vissa uppgifter tar dock längre tid och vissa oklarheter 
kvarstår trots att eleverna kommer en bra bit på väg. Grupp 3 och grupp 5 
går också framåt mot en ökad precision i sitt tal om begrepp och 
samband. Grupp 3 har en utvecklande diskussion om ett par uppgifter 
men är osäkra och kan inte hantera vissa centrala begrepp när det gäller 
andra uppgifter. Grupp 5 kommer inte fram till fullständiga lösningar på 
de uppgifter de diskuterar men har utvecklande diskussioner. Grupp 4 
går inte så ofta djupare in i uppgifterna men det händer vid något tillfälle. 
Grupp 1 och 6 kommer inte så långt i sina resonemang. Men i försöken 
med att lösa uppgifterna, och med de lösa trådar och de obesvarade 
frågor de hanterar, så skapar de eventuellt en beredskap för att vid senare 
tillfällen vara mer lyhörda för förklaringar och förtydliganden. Även om 
de uttrycker sig oprecist och ibland felaktigt så är de i början av ett 
lärande. 

 

                                                             
44 Innehållet i ”skolfysikdiskursen” diskuteras på s.55. 
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Tabell 4. Sammanfattning av gruppernas diskussioner. 

Grupper Utvecklar talet i 
fysik 

Karaktären av 
samtalen 

Engagemang i 
uppgifterna 

Övriga 
kommentarer 

Grupp 1 

Hanna 

Laban 

Lisa 

Niklas 

Diskuterar frågorna 
länge men utveck-
lar knappast fysik-
innehållet i sam-
talet på ett frukt-
bart sätt. Utvecklar 
dock samförstånd 
kring vissa beräk-
ningar. Anknyter 
uttalat till vardags-
erfarenheter. 

En sjättedel av 
samtalen är 
adderande och 
utforskande samtal 
varav mest 
adderande samtal. 
Relativt stort inslag 
av presenterande 
och disputerande 
samtal stoppar upp 
diskussionerna.  

Arbetar för det 
mesta engagerat. 
Kommenterar 
knappt uppgifterna 
under diskussionen. 
Tappar fokus mot 
slutet. Hanna deltar 
mycket lite i 
samtalen i fysik.  

Eleverna har stora 
problem med att 
reda ut begreppet 
”friktion” och 
koppla det till 
aktuella storheter.  

Grupp 2 

Agneta 

Carl 

Pontus 

 

Diskuterar 
uppgifterna länge 
och utvecklar fysik-
innehållet i 
samtalet. Repeterar 
lösningarna. 
Upptäcker oväntade 
samband. 

Anknyter uttalat till 
vardags-
erfarenheter. 

Drygt en femtedel 
45av samtalen om 
uppgifterna är 
adderande och 
utforskande samtal 
varav mest 
adderande samtal. 
Nästan inga 
presenterande 
samtal och inget 
inslag av disputer-
ande samtal. 

Arbetar mycket 
engagerat, speciellt 
mot slutet. 
Uttrycker att de är 
nöjda och glada 
över att de löst 
uppgifterna. 
Kommenterar dem 
annars inte. 

Eleverna blir mer 
och mer precisa i 
och överens  om 
användningen av 
begrepp som tyngd, 
massa, friktions- 

arbete och  
friktionskraft. 

Grupp 3 

Fredrik 

Johanna 

Olov 

 

Går relativt snabbt 
igenom frågorna. 
Utvecklar talet om 
vissa samband men 
inte om andra då 
samtalet istället blir 
ytligt eller 
ofruktbart. 
Anknyter uttalat till 
vardags-
erfarenheter. 

Knappt hälften av 
samtalen kan 
betecknas som 
adderande eller 
utforskande varav 
ett stort inslag av 
adderande samtal. 
Nästan inget pre-
senterande samtal 
och inget dispute-
rande samtal 

Arbetar engagerat 
hela tiden. Går 
igenom uppgifterna 
en gång till på 
slutet. 
Kommenterar inte 
uppgifterna under 
diskussionen. 

Utvecklar och 
repeterar främst 
sambanden mellan 
kraft, 
anläggningsyta och 
tryck men också 
densitetsbegreppet. 

Tar inte alls upp 
andra användbara 
begrepp. 

Grupp 4 

Birger 

Gunnar 

Ivar 

Oscar 

Fördjupar sig oftast 
inte i frågorna och 
lösningarna blir ofta 
ytligt formelan- 
knutna. Utvecklar 
endast sparsamt 
fysikinnehållet i 
samtalet. Anknyter 
uttalat till vardags-
erfarenheter. 

Drygt en femtedel 
av samtalen är 
adderande och 
utforskande samtal 
varav mest 
adderande samtal. 
Rätt ofta inslag av 
presenterande 
samtal men inte 
disputerande 
samtal. 

Börjar engagerat 
men intresset avtar 
mot slutet. Har 
bråttom att bli 
klara. Kommenterar 
inte uppgifterna 
under diskussionen. 
Birger deltar 
mycket lite, 
speciellt i början.  

Diskuterar 
laddningar på ett 
fruktbart sätt men 
är inte tillräckligt 
förtrogna med 
resten av elläran 
och har svårt att 
utveckla ett 
givande samtal om 
det. 

                                                             
45 Eleverna jobbar parallellt med olika uppgifter i början av samtalet och har då rätt splittrade meningsutbyten. När 
de arbetar mer fokuserat tillsammans med en uppgift under slutet av lektionen ökar andelen utforskande och 
adderande samtal . 
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Grupper Utvecklar talet i 
fysik 

Karaktären av 
samtalen 

Engagemang i 
uppgifterna 

Övriga 
kommentarer 

Grupp 5 

Anna 

Christina 

Maria 

Sanna 

Utvecklar talet om 
flera olika fenomen 
och begrepp. De 
når dock inte riktigt 
fram till att helt 
reda ut 
sammanhangen. 
Anknyter ofta 
uttalat till vardags-
erfarenheter 

Hälften av samtalen 
är adderande och 
utforskande samtal 
varav en stor del 
kan betecknas som 
adderande samtal. 
Nästan inga inslag 
av presenterande 
samtal och inga 
inslag av dispute-
rande samtal. 

Är engagerade 
under hela 
diskussionen och 
reagerar ibland 
inlevelsefullt på 
uppgifterna. 
Kommenterar under 
intervjun 
uppgifterna som 
”bra”, ”roliga” och 
”vardagliga”.  

Tar framgångsrikt 
upp många olika 
samband inom 
ellära men har 
svårt för hur 
elektrisk influens 
påverkar laddningar 
i materia och är 
inte förtrogna med 
relationen mellan 
ström och 
magnetfält.  

Grupp 6 

John 

Måns 

Per 

Sune 

Trots långa samtal 
fördjupas knappast 
talet i fysik. De 
begrepp och 
samband de tar upp 
är inte relevanta 
och de lyckas inte 
precisera de 
begrepp de 
använder. Anknyter 
en del till vardags-
erfarenheter. 

 Mycket litet, 
endast en tiondel, 
av samtalen är 
adderande och 
utforskande samtal. 
Relativt stort inslag 
av både 
presenterande och 
disputerande 
samtal 

De flesta eleverna 
är engagerade och 
deltar livligt. De 
kommenterar under 
intervjuerna 
uppgifterna som 
”roliga” och säger 
att de flesta var 
”enkla”. John är ej 
så engagerad 

Berör inte alls de 
begrepp, 
rörelsemängd och 
impuls, som 
uppgifterna 
konstruerats kring. 
Diskuterar istället 
kraft och energi på 
ett ofta ofruktbart 
sätt. 

Grupp 7 

Julia 

Petter 

Rickard 

 

Diskuterar varje 
uppgift länge. 
Utvecklar 
fysikinnehållet i 
samtalet och 
utmanar och 
förändrar sina 
tidiga uttalanden. 

Tar inte upp 
erfarenheter från 
vardagslivet.  

En tredjedel av 
samtalen är 
adderande och 
utforskande samtal 
varav mest 
adderande samtal. 
Inget inslag av 
disputerande 
samtal men ett 
visst inslag av 
presenterande 
samtal. Rickard 
”tänker högt” själv i 
flera längre 
sekvenser.  

Arbetar engagerat 
hela tiden. 
Uttrycker både 
osäkerhet och 
tillfredställelse 
omkring sitt arbete 
med uppgifterna. 
Kommenterar dem i 
intervjuerna som 
”intressanta” och 
”rätt roliga” 

Diskuterar speciellt 
begreppet 
normalkraft 
ingående. 
Centripetalkraftens 
förhållande till 
gravitationen 
belyses i olika 
situationer. 

Grupp 8 

Anders 

Erik 

Petra 

Simon 

Åsa 

Utvecklar snabbt 
men rätt ingående 
fysikinnehållet kring 
ett par frågor. 
Andra frågor, som 
de inte löser, tar 
längre tid och 
diskussionen för 
med sig att vissa 
samband klarläggs. 
Tar inte upp 
erfarenheter från 
vardagslivet. 

Nästan tre 
femtedelar av 
samtalen är 
adderande eller 
utforskande varav 
mest utforskande 
samtal. En del 
inslag av 
disputerande och 
presenterande 
samtal. 

Är engagerade 
under hela 
diskussionen. 
Uttrycker inga 
direkta känslor 
gentemot 
uppgifterna under 
diskussionen. 

I intervjuerna säger 
de att uppgifterna 
var ”roliga” och 
”lätta” 

Diskuterar speciellt 
pendelsvängning 
och fördjupar sig i 
det men reder inte 
ut skillnaden mot 
fjädersvängning. 
Relationen mellan 
en fjäders 
förlängning och 
kraftpåverkan 
utvecklas men de 
har problem med 
hur de ska 
bestämma 
amplitud. 
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När eleverna utvecklar betydelsen av fysikens begrepp så kan det ske 
på lite olika sätt. Ibland bygger de successivt upp vad man skulle kunna 
kalla en ”rikedom” kring själva ordet genom att länka det till andra 
begrepp (alltså klarlägga samband), genom att exemplifiera med 
händelser där begreppet kan användas och genom att använda sig av 
både fysikens formella språk och vardagsspråk. Ett exempel på det är när 
grupp 3 diskuterar tryck och relaterar det till kraft och anläggningsyta 
och exemplifierar med snöskor och vikten av att breda ut sig på tunn is 
(se kapitel 6 s. 148). Betydelsen av fysikens samband utvecklas i elevernas 
tal på liknande sätt och genom att eleverna vänder och vrider på 
sambanden och spekulerar i vad som kan hända om man ändrar på 
förutsättningar och givna värden. Grupp 2 undersöker t.ex. vad som 
händer med bromssträckan om man byter personbilarna i uppgift 1 mot 
en tung lastbil respektive en lätt moped. De undersöker också vad som 
händer om man försöker arbeta med formeln och förkortar bort massan. 
Ibland kommer eleverna långt i detta arbete och ibland är utvecklingen av 
begrepp och samband mycket blygsam. En förutsättning för att denna 
utveckling ska bli möjlig, är att eleverna har något relevant att börja med. 
Ibland är detta inte fallet, som när grupp 6 inte utgår från rörelsemängd 
eller impuls som är centrala begrepp för att kunna reda ut uppgifterna de 
arbetar med. De talar istället om krafter och energi. 

De sekvenser i samtalen som mest övertygande visar att gruppen i 
fråga lär sig fysik, är när eleverna går från ett, inom ramen för en 
skolfysikdiskurs, oacceptabelt sätt att tala om begrepp och samband mot 
ett som stämmer bättre med den accepterade skolfysikdiskursen. Ett 
exempel på detta är när grupp 2 arbetar med uppgift 5 och diskuterar 
skillnaden mellan tyngd och massa (se kapitel 6 s. 143-144). Ett annat 
exempel är när grupp 7 arbetar med uppgift 1, då de utvecklar betydelsen 
och sambanden kring begreppet normalkraft (se kapitel 6 s.144-146). 

Den grupp som oftast uttalat drar in vardagserfarenheter i samtalet är 
grupp 5 medan grupp 7 och 8 nästan inte alls gör detta. När eleverna 
anknyter till egna erfarenheter från livet utanför fysikklassrummet 
belyser de ofta fysikens begrepp och fenomen på ett sätt som gör dem 
mer begripliga genom att de exemplifieras eller liknas vid något välkänt. 
Elevernas associationer till vardagliga erfarenheter kan ha betydelse på 
flera plan. Dels kan de, som ovan nämns, direkt hjälpa dem att förstå 
fysiken eller lösa problemen, dels har det faktum att de tar upp exempel 
från sina erfarenheter ett värde i sig, fysiken blir en del av en 
sammanhängande världsbild. När eleverna kopplar ihop vardag 
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serfarenheter och fysik innebär det ofta att deras erfarenheter kan 
hjälpa dem att förstå fysiken och dessutom att fysiken kan hjälpa dem att 
förstå erfarenheterna på ett nytt sätt. Detta sätt att diskutera i fysik 
handlar om det som Barnes och Todd (1995, s. 134) menar är hjärtat i 
lärande, att gamla erfarenheter och kunskaper får ny mening och 
förändrad betydelse. Fysik hanteras då av eleverna som något som inte är 
begränsat till abstrakta formler och intern logik utan som något som kan 
lära dem något om världen.  

Samtalens karaktär 

Under analysen av elevernas samtal blir det mer och mer tydligt att det i 
materialet finns en koppling mellan elevernas utvecklande av 
fysikinnehållet i samtalen och samtalens karaktär. När jag väljer ut 
exempel på hur talet om fysik utvecklas positivt i grupperna så visar det 
sig att det så gott som uteslutande blir utdrag från de partier av 
diskussionen som jag tidigare klassat som adderande och utforskande 
samtal. Som exempel kan nämnas hur grupp 8 utvecklar talet om hur 
svängningstiden beror på gravitationen (se s. 122-124) och hur grupp 1 
talar om vilka bilar som är säkra (se s. 103). Det är i dessa 
samtalssekvenser som elevernas diskussion i fysik utvecklas på ett 
fruktbart sätt och ofta är de flesta gruppmedlemmarna involverade och 
både bidrar till och tar del av fördjupningen av fysikinnehållet. Det kan 
ses som ett gemensamt kunskapande. Men det förekommer också 
adderande och utforskande samtalssekvenser där eleverna inte riktigt 
kommer fram till något som i längden är hållbart t.ex. när grupp 8 
diskuterar uppgift 3 och kommer fram till en att tung person som gungar 
samtidigt med en lätt får längre svängningstid än den lätta (se vidare s. 
138). Å andra sidan förekommer också situationer då fysikinnehållet 
utvecklas i elevernas tal men då det inte är ett gemensamt undersökande 
och därför inte kan betecknas som adderande eller utforskande. Så är 
ibland fallet i grupp 7 där Rickard stundvis för ett samtal med sig själv. 

Denna koppling mellan samtalens karaktär och utvecklande av 
fysikinnehållet i samtalen kan jämföras med det Neil Mercer och Karen 
Littleton (2007 s. 27) uppmärksammar om sambanden mellan 
elevsamtals kvalitéer och enskilda elevers prestationer. De tar upp 
undersökningar som visar att elever i de grupper som i hög grad t.ex. 
uttryckte åsikter, förhandlade och kom överens i sina samtal, också 
lyckades bra i individuella tester. I föreliggande fall antyds ett liknande 
samband mellan hur eleverna samtalar och vilka kunskaper de 
konstruerar i samtalen.  
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Sambandet mellan adderande och utforskande samtalssekvenser och 
utvecklandet av fysikinnehållet i dessa sekvenser, gäller även i viss mån 
för de olika gruppernas samtal som helhet. Av de 5 grupper (grupp 2, 3, 5, 
7 och 8) som kommer längst med att utveckla talet i fysik har fyra av dem 
(grupp 3, 5, 7, 8) relativt stora inslag av adderande och utforskande 
samtal. Att grupp 2, som lyckas bra med att utveckla fysikinnehållet i sitt 
samtal, inte har så stor andel adderande och utforskande samtal beror 
troligtvis på att gruppmedlemmarna under en del av tiden arbetar 
parallellt med olika uppgifter (se s. 106). De två grupper som inte lyckas 
utveckla fysikinnehållet så långt (grupp 1 och 6) har betydligt mindre 
inslag av adderande och utforskande samtal. Dessa grupper utmärks 
istället av fler inslag av presenterande och disputerande samtal än de 
andra grupperna. Neil Mercer (1996) för fram att det är diskussioner av 
karaktären utforskande samtal som har den största potentialen att vara 
lärande. Något sådant kan varken styrkas eller motsägas genom denna 
studie men det är uppenbart att även adderande samtal är värdefulla 
inslag.  

Adderande och utforskande samtal är samtalssekvenser då eleverna 
”tänker högt tillsammans” mot ett gemensamt mål men de skiljer sig åt 
på väsentliga punkter. Medan adderande samtal är den typ av 
undersökande samtal där eleverna rätt okritiskt bygger på varandras 
inlägg, tolkar, utvecklar och lägger till nya aspekter, så karakteriseras 
utforskande samtal av att gruppmedlemmarna för fram motargument och 
ifrågasätter det som tidigare sagts. Trots att de säger emot varandra så 
öppnar replikerna för en fortsättning och ett utvecklande av innehållet. 
Adderande samtal är i denna studie vanligare än utforskande samtal. I 
genomsnitt kan en femtedel av elevernas samtalande betecknas som 
adderande medan utforskande samtal utgör en åttondel. Det tycks som 
eleverna föredrar att använda adderande samtal framför utforskande 
samtal. En tolkning är att detta beror på att det är svårt att balansera 
utforskande samtal så att frågor och alternativa tolkningar inte utmanar 
för mycket. Då är det risk att diskussionen stannar av eller att den 
övergår till ett tävlande. Driver et al. (2000) tar i en artikel om 
argumentation i klassrummet upp att det kan finnas ett motstånd mot att 
argumentera öppet mot varandra. Att säga emot och inte hålla med 
varandra och samtidigt vara öppen och inriktad på nya tolkningar och 
motargument kan kräva ett överskridande av gängse samtalsnormer. 
Konflikträdsla och en slags artighet och en inriktning mot stöd och 
deltagande, kan göra detta problematiskt i vissa grupper.  I grupp 5, som 
har en mycket stor andel adderande samtal, stoppar samtalet upp när ett 
par elever ifrågasätter de andras påståenden. I grupp 8, som har den 
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största andelen utforskande samtal hanterar eleverna däremot 
motargument och ifrågasättanden av påståenden som mer självklara 
inlägg i diskussionen, något som kan tyda på att de är vana att samtala 
genom att utmana varandra. 

Adderande samtal kan vara lärande, men i kritiska lägen, när eleverna 
har motstridiga synpunkter, behöver de kunna hantera utforskande 
samtal för att komma framåt. Adderande samtal är ofta berikande på så 
sätt att de fenomen och begrepp som eleverna diskuterar undan för 
undan fylls med mening. Men om eleverna helt ska ändra en tidigare 
uppfattning behövs ofta utforskande samtal (jfr ”conceptual growth” och 
”conceptual change” (Duit & Treagust, 1998)). 

De diskussionssekvenser då elevernas samtal inte kan betecknas som 
vare sig adderande eller utforskande har olika karaktär. I grupp 1, 4 och 6 
avbryts de undersökande samtalen ofta av bestämda påståenden, inslag 
av presenterande samtal, där hypoteser slås fast ganska hårt och inte 
öppnar för en fortsättning eller så är samtalet splittrat och eleverna drar 
åt olika håll. I grupp 2 jobbar eleverna under ett tag parallellt med olika 
uppgifter och de diskuterar då inte så sammanhängande tillsammans. I 
grupp 7 blir utforskandet inte alltid gemensamt då en elev i gruppen, 
Rickard, ensam funderar högt och diskuterar med sig själv. I grupp 8 
talar eleverna ibland förbi varandra och lyssnar inte riktigt. Inslag då 
eleverna diskuterar hur de ska skriva eller rita eller vilka uppgifter de ska 
jobba med tar också en del av samtalstiden i alla grupper. 

Känslor riktade mot uppgifterna eller fysiken 

De känslor eleverna uttrycker inför att arbeta med uppgifterna och 
gentemot uppgifternas innehåll är en liten del av denna undersökning 
och analysen är inte så omfattande. Likväl är känslor en viktig del av varje 
undervisningssammanhang och intimt förknippade med läroprocessen. 

Eleverna från klass B, de som ingår i grupp 5, 6, 7 och 8, blir under 
intervjun tillfrågade om vad de tycker om uppgifterna. Merparten av 
eleverna säger att uppgifterna är ”bra”, ”roliga” och ”kul”. Uttrycken 
varierar mellan ”...inte tråkiga i varje fall” till ”jätteroligt”. Under 
diskussionerna arbetar de flesta eleverna engagerat med uppgifterna och 
när de först läser igenom dem fnissar eller skrattar de ibland till. En del 
elever visar dock ett avståndstagande genom att t.ex. gäspa, luta sig 
tillbaka och inte delta i samtalet. De kan också fråga om när lektionerna 
tar slut eller föreslå att de ska strunta i att försöka reda ut en svår uppgift. 
I både grupp 1 och i grupp 4 mattas diskussionen i fysik av mot slutet av 
lektionen och eleverna blir mindre engagerade. De elever som verkar 
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mest oengagerade är Hanna i grupp 1, Oscar och Gunnar mot slutet av 
diskussionen i grupp 4 och John i grupp 6. Deras passiva hållning kan 
vara ett uttryck för att uppgifterna inte ses som intressanta och värda att 
engagera sig i, men det kan också vara något annat i sammanhanget som 
gör att eleverna positionerar sig som oengagerade. I dessa grupper 
utvecklas inte heller det gemensamma talet i fysik på samma sätt som i de 
andra grupperna. Om det finns något samband, och vad som kan vara 
orsak och verkan, är ibland svårt att tolka utifrån detta material. Kanske 
är det så att det faktum att alla elever inte är med i diskussionen stör de 
andra eleverna så att samtalet blir mindre effektivt. Kanske är det så att 
eleverna tappar intresse för diskussionen när den inte går framåt. Ett 
exempel på hur engagemang hos enskilda elever påverkar gruppens 
möjligheter att komma vidare med fysikdiskussionerna är utvecklingen i 
grupp 4. Där får inte Birger och Ivar någon respons på sina förslag under 
den senare delen av diskussionen. Gunnar och Oscar har tröttnat och vill 
sluta, kanske på grund av att de tidigare ”kört fast” på flera uppgifter. 
Samtalet ebbar ut och det ges inget tillfälle att vidare utveckla talet om 
fysikinnehållet. Detta kan jämföras med en undersökning där Anna Sfard 
och Carolyn Kieran (2001) i detalj kartlagt hur två pojkar lär sig 
matematik i samtal med varandra. Den ena pojkens ointresse av att 
kommunicera omöjliggör för hans kamrat att utveckla färdigheter i 
matematik.   

Arbetet i grupp 2 kan ses som ett exempel på hur positiva känslor och 
lärande går hand i hand och intimt växelverkar. I början är eleverna lite 
avvaktande i sina repliker men blir, allteftersom de löser uppgifterna, mer 
och mer glada och skrattar och ler mycket. De blir förvånade över sitt 
resultat och i sin entusiasm undersöker de sina resultat om igen. De 
”testräknar” med olika antagna värden för bilars massor och de 
undersöker noga de formler de använder. Glädjen över att ha fått ett 
intressant resultat ger dem kraft och incitament att fördjupa sig 
ytterligare. 

De känslor eleverna uttrycker inför uppgifterna handlar dels om i 
vilken grad frågeställningarna upplevs som intressanta eller tråkiga, dels 
om huruvida eleverna kan känna igen sig och leva sig in i de situationer 
eller händelser som uppgifterna berättar om. När eleverna uttrycker 
känslor inför innehållet i uppgifterna, bygger de en relation till 
uppgifterna och hela situationen under gruppdiskussionen. Ett exempel 
på detta är när eleverna i grupp 5 uttrycker oro och irritation över att 
personer klättrar upp på tågvagnar och utsätter sig för risker. De knyter 
då uppgifterna närmare sig och konstruerar dem som angelägna. Det gör 
också Anna i samma grupp när hon med eftertryck reagerar på en uppgift 
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som handlar om att hår kan bli ”elektriskt” och flygigt: ”Det gör det 
verkligen på mig! Det gör det jättemycket på mig!” 

Olika ”lärandeprofiler” i grupperna 

När gruppernas diskussioner utvecklas till lärande samtal i fysik så 
speglas det på flera olika sätt i deras interaktion. Fysikinnehållet i 
elevernas tal fördjupas då de hanterar och kommunicerar begrepp, 
fenomen och erfarenheter på ett fruktbart vis som stämmer med 
skolfysikdiskursen. De engagerar sig genom utforskande och adderande 
samtal i ett gemensamt kunskapsbyggande. De ger uttryck för ett positivt, 
känslomässigt engagemang som ofta ”smittar” och delas av gruppen.  

Att en grupp utvecklar en aspekt av det lärande samtalet innebär dock 
inte automatiskt att de andra sidorna följer med även om det i stort kan 
finnas ett samband mellan adderande eller utforskande samtal och 
utvecklandet av fysikinnehållet i samtalen. Vissa exempel antyder också 
ett samband mellan elevernas engagemang och utvecklingen av fysik-
innehållet i samtalen. För de grupper som är mer framgångsrika när det 
gäller att lösa uppgifterna har de olika aspekterna av lärande samtal olika 
tyngd, de får olika ”lärandeprofiler”. Grupp 8 utvecklar fysikinnehållet i 
sin diskussion och har i sitt lärande samtal sin styrka i det stora inslaget 
av utforskande samtal, men de utrycker inte något större känslomässigt 
engagemang. Grupp 7 utvecklar framgångsrikt sin diskussion om fysikens 
begrepp och samband men inslagen av adderande och utforskande samtal 
är inte särskilt stort och de är inte så känslomässigt engagerade. Grupp 5 
har ofta förekommande associationerna till vardagserfarenheter, en 
känslomässig inlevelse i problemen och ett stort inslag av adderande 
samtal men de utvecklar inte fysikinnehållet i samma grad som grupp 2, 7 
och 8. Grupp 2 utvecklar talet om fysikbegrepp och fenomen och har sin 
belåtenhet och sin glädje i att lösa problemen och komma fram till något 
oväntat. De samarbetar dock inte så mycket i början och har en rätt liten 
andel adderande och utforskande samtal. Den variation som finns mellan 
de olika gruppernas profiler får illustrera hur lärande i samtal är en 
komplex och sammansatt process. 

Detta kapitel och fortsättningen  

I detta kapitel har jag beskrivit diskussionerna i fysik grupp för grupp och 
givit en bild av gruppernas lärande i fysik genom att analysera lärande 
samtal. Denna beskrivning och analys av diskussionerna är ett sätt att 
berätta om vad som händer i grupperna. Andra perspektiv ger andra 
berättelser. I kapitel 7 beskriver och analyserar jag diskussionerna utifrån 
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gruppernas sociala samspel och betydelsen av genus i detta samspel. Men 
innan dess ger jag i kapitel 6 en sammanslagen bild av hur eleverna går 
till väga när de löser problem och vilka hinder de möter och hanterar. 
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Kapitel 6. 

Eleverna, uppgifterna och 
svårigheterna 
Nedan presenteras resultatet av en tematisk analys av grupp-
diskussionerna utifrån den forskningsfråga som handlar om vilka 
svårigheter eleverna möter när de arbetar med uppgifterna och hur de 
hanterar dessa svårigheter. Här diskuteras inte grupperna var för sig utan 
de teman som tas upp härrör från alla grupperna och beskriver olika 
delar av processen då eleverna löser fysikuppgifterna. Inom den ram som 
varje tema utgör diskuterar jag vilka problem och hinder eleverna möter i 
just det sammanhanget och hur de hanterar dessa. De hinder jag tar upp 
gäller både för lösande av uppgifterna och för möjligheterna till lärande i 
fysik.46 Följande teman tas upp: ”Att tolka uppgifterna”; ”Att hantera 
begrepp och samband”; ”Att koppla erfarenheter till fysik” och ”Att utföra 
beräkningar”. Dessa teman behandlas under var sin rubrik i nämnd 
ordning. I slutet av kapitlet diskuterar jag kort vad resultaten skulle 
kunna innebära för den praktiska undervisningen och för organisering av 
gruppdiskussioner. 

I elevernas samtal går diskussionen ofta fram och tillbaka och speglar 
växelvis olika teman. Det förekommer också att en och samma händelse 
kan sorteras in under olika rubriker, flera teman är aktuella samtidigt. 
Vissa teman uttrycks vid varje tillfälle eleverna arbetar med en uppgift, 
andra framträder mera sällan. En del tar stor plats under en 
diskussionstimme, andra är snabbt avklarade episoder. 

Att tolka uppgifterna 

Svårigheter att tolka uppgifterna 

När eleverna tolkar uppgiftstexten handlar det dels om att förstå 
beskrivningen av en viss situation eller händelse och dels om att förstå 
vad frågan gäller, vad som ska beräknas och förklaras eller besvaras på 
annat sätt. Det gäller för eleverna att ringa in vad som förväntas av dem i 
detta sammanhang. Det är underförstått att de ska försöka "hitta fysiken" 

                                                             
46 Det går inte att sätta likhetstecken mellan att ha löst uppgifterna och att ha lärt sig fysik. 
Att eleverna lyckas lösa uppgifterna behöver inte betyda att de lärt sig fysik och omvänt så 
kan de ha lärt sig en hel del fysik utan att lyckats besvara frågorna korrekt. 
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i uppgifterna, det gäller att göra uppgiften till en fysikuppgift. I intervjun 
efter diskussionen i grupp 8 svarar Åsa på frågan om uppgifterna var 
svåra eller ej: ”Det som var jobbigt var hur man ska motivera svaret eller 
vad man ska göra eller vad du ville ha för svar…” Åsa för fram att det inte 
är självklart uppenbart i uppgifterna vad det är som frågas efter och vad 
eleverna bör göra. 

Några gånger uppstår problem som har att göra med att formuleringen 
i uppgiften styr eleverna att inrikta sina diskussioner mot formler och 
samband som inte är relevanta för sammanhanget. När grupp 8 löser 
uppgift 3 så tolkar de uppgiftstexten på ett sätt som leder hela 
diskussionen snett.  Eleverna tar fasta på formuleringen om den ”stora, 
tjocka fysikläraren”. De tolkar betoningen av fysiklärarens massa som att 
massan måste ha en avgörande betydelse i uppgiften: 

199. Petra: Ehh... Vad händer? Alltså det står ju att... du får sällskap med 

din stora tjocka och entusiastiska fysik.. 

200. Anders: Då antar man att han... 

201. Petra: Men det bero ju av... 

202. Anders: ... är tjockare än du själv 

203. Petra: Jamen, det beror ju av.. precis  Det beror ju av massan också. 

204. Anders: Ja 

205. Petra: Alltså .. 

206. Anders: Man antar.. 

207. Petra: ...så kan dom ju inte gunga bredvid varann. 

208. Anders: ... att han väger för mycket. 

Eleverna tar inte alls upp frågan om läraren och elevens massa 
egentligen har någon betydelse när de ska gunga i takt. Utifrån 
formuleringen i uppgiften tar de för givet att den har det. Det är också 
något som Petra kommenterar i intervjun: ”Det var väl just det hära ”din 
stora, tjocka, entusiastiska fysiklärare” och då tänkte vi: ”Jamen, det 
måste bero på massan” eftersom det står beskrivet så. … Då vart vi 
vilseledda av det.”  Den fortsatta diskussionen i gruppen inriktas sedan 
mot att reda ut hur massan påverkar rörelsen, något som överhuvudtaget 
inte är aktuellt vid pendelrörelse. Eleverna letar reda på en formel som 
innehåller storheten massa och som passar för detta antagande. De finner 
då formeln för harmonisk svängning i en fjäder47 där stor massa ger stor 

                                                             
47 T2 = 4π 2 � m/k. T är svängningstiden, m är massan och k är fjäderkonstanten, specifik för 
just den aktuella fjädern. 
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svängningstid, något som dock inte gäller i detta sammanhanget med 
gungan som istället kan liknas vid en pendel.   

Eleverna kan också vara så vana vid att en fysikuppgift är formulerad 
efter ett visst mönster och att de förväntas lösa den på ett visst sätt, så att 
de blir ställda när det krävs något annat av dem. För grupp 4 blir det 
problematisk när de ska lösa uppgift 6a och de upptäcker att värdet på 
spänningen inte är angivet i uppgiften. Det står bara att lamporna är 
parallellkopplade till nätet och det är då underförstått att spänningen då 
är ungefär 220 V. Gunnar undrar också först om de inte ska: ”... räkna 
med att det är vanlig spänning alltså typ 220...?” Men Birger säger lite 
senare att om det var meningen att de skulle räkna på ett visst värde på 
spänningen så borde det ha stått i själva uppgiften. De blir osäkra och 
slutför inte uppgiften förrän jag senare kommer in till gruppen och de 
frågar om spänningen. Eleverna i gruppen är vana vid att fysikuppgifter 
innehåller alla de siffervärden de behöver för att lösa uppgiften. De är 
inne i en viss skoldiskurs om att problemen ska se ut på ett visst sätt och 
förväntar sig inte att ställas inför uppgiften att uppskatta rimliga värden.  

Att tolka gemensamt 

Grupperna verkar dock för det mesta inte ha några större problem med 
att tolka beskrivningarna eller kontexten i uppgifterna och när någon 
enstaka elev inte förstår så får hon eller han hjälp av de andra. Så är t.ex. 
fallet då Åsa och Petra i grupp 8 inte förstår vad en ”fiskvåg” är och 
Anders och Simon förklarar det (se kap. 7 s. 183-184). 

När texten i uppgiften inte är rakt på sak och direkt frågar efter värdet 
på en viss storhet måste eleverna ibland diskutera ett tag innan de blir 
överens om vad det är som efterfrågas och vad de eventuellt måste räkna 
ut eller förklara. I energiuppgift 5, där en bils bromssträcka, dess massa, 
friktionskoefficienten och hastighetsbegränsningen anges, lyder den 
slutliga frågan: ”Klarar han sig undan böter?”. Laban i grupp 1 undrar vad 
de förväntas göra: 

423. Laban: Vad ska vi göra egentligen?... (De funderar tyst) … Det står ju 

inte…Klarar sig undan böter, hur vet man det? 

Tystnad 

424. Laban: Bromsspårens längd är 18m. 

425. Niklas: Hastighetsgränsen är… Men vi ska ta reda på hur mycket… 

hur fort han körde. Hastighetsgränsen var 50 km. 

426. Lisa: Ja 

427. Niklas: Vi måste få reda på hur fort han körde. 
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428. Laban: Jaha!  Jaja. 

Även i detta fall hjälper eleverna varandra att tolka frågan. 

Att hantera begrepp och samband 

Eleverna i studien ägnar mycket stor del av diskussionstiden till att prata 
om fysikens begrepp och undersöka sambanden mellan dem. När deras 
diskussioner utvecklas positivt och de blir mer och mer förtrogna med 
begreppen, har de ofta undersökt dem från olika håll, anknutit till 
tidigare erfarenheter och pekat på flera samband som bygger upp och 
länkar samman dem med andra begrepp. Deras samtal under 
gruppdiskussionen är ett av många tillfällen i undervisningen då eleverna 
får möjlighet att hantera begreppen och de samband de ingår i och 
därmed utveckla en allt större förtrogenhet med dem. Att utveckla en 
gedigen begreppsförståelse är dock en process som är utsträckt över en 
betydligt längre tidsperiod än den tid elevernas samtal tar. De här 
aktuella diskussionerna kan ses som ett steg på vägen. 

Begreppsförståelse handlar dels om begreppens inbördes samband 
men också om hur fysikens begrepp kan relateras till erfarenheter från 
den materiella världen. Det är främst den första vinklingen jag tar upp 
nedan. Elevernas anknytningar till erfarenheter från vardagen eller 
fysikklassrummet tas upp under en egen rubrik, senare i kapitlet. 

Svårigheter med att hantera begrepp och samband 

Elevernas förkunskaper om och förtrogenhet med olika fysikaliska 
begrepp spelar stor roll när det gäller hur framgångsrika de tillsammans 
blir i sina problemlösningar och vilka möjligheter till fördjupning och 
lärande som diskussionstillfället erbjuder. När grupp 3 ska lösa uppgift 5, 
om hur stor del av ett isberg som sticker upp ovanför vattenytan, så blir 
det uppenbart att deras förkunskaper inte räcker till. De har helt nyligen 
börjat arbeta med tryckavsnittet. De är förtrogna med definitionen på 
tryck och begreppet densitet men är främmande för begreppet lyftkraft 
och har inte använt Arkimedes princip. De är utan redskap inför 
arbetsuppgiften och löser problemet genom att söka ett matematiskt 
samband som ger ett rimligt resultat. De utgår från densitetsvärden för is 
och vatten:  

341. Fredrik: Och det sticker upp… Borde man inte bara kunna dela typ? 

(sträcker sig efter räknaren) I procent.  0,92 genom 1,03. (slår på 

räknaren). Det blir…90 % är nere….under.. 

342. Olov: Mmm….Jo 
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343. Fredrik: Visst borde man kunna göra så? (vänd mot Olov) 

344. Olov: Ja 

345. Fredrik: För att… (otydligt) har ju inte…(letar i boken). 

346. Johanna: Jo, men det måste ju fungera. 

De kommer fram till ett siffervärde som verkar rimligt och de nöjer sig 
med det. Men de har inte klargjort, eller ens diskuterat, fysiken bakom. 

Ett annat exempel på att diskussionen blir ofruktbar när de aktuella 
begreppen inte alls är tillräckligt bekanta är när grupp 6 ska diskutera 
rörelsemängdsproblem. De nämner inte ens begreppet rörelsemängd 
utan diskuterar istället utifrån de mer kända begreppen kraft och energi 
(se kap. 5 s. 115).  

Eleverna kan ha ett hum om vilka begrepp som är aktuella i den 
uppgift de ska lösa, men deras tal om begreppen är oprecist och inte 
logiskt sammanhängande. Begreppet ”friktion” är centralt för både grupp 
1 och grupp 2 då de diskuterar energiproblem och bilars bromssträcka. 
Ordet friktion är inom skolfysiken inte benämningen på en fysikalisk 
storhet utan benämningen på ett fysikaliskt fenomen. 48 Men i vårt 
vardagsspråk talar vi om stor eller liten friktion och tilldelar friktion ett 
värde. Det är ofta inte tydligt om vi då uttalar oss om ett värde på 
friktionskoefficienten, friktionskraften eller friktionsarbetet. Detta ställer 
till problem för grupp 1 som flitigt använder ordet i olika betydelser (se 
kap. 5 s. 96-98). Eleverna är bekanta med det vardagliga ordet friktion 
och det är inte konstigt att de gärna använder det men de vill tydligen 
också se det som en precis storhet som kan ges ett siffervärde. De gör inte 
klart för varandra vad det står för, om det är friktionskraft, 
friktionsarbete eller friktionstal. Och då de dessutom är osäkra på 
innebörden av dessa lite mer ovana begrepp så blir diskussionen inte alls 
klargörande. 

I diskussionen i grupp 4 illustreras en annan typ av problem, nämligen 
när eleverna inte förstår vilka storheter som står fast respektive kan 
variera under den händelse som beskrivs i problemtexten. Eleverna 
diskuterar uppgift 6b där det frågas om en av två parallellkopplade 
lampor, anslutna till nätet, kommer att lysa svagare, starkare eller lika 
mycket om den andra lampan kopplas ur (se även s. 150). De har tidigare 
sett, i ett experiment där två lampor var kopplade till ett batteri, att den 
lampa som fortfarande var ansluten lyste starkare och de tycker det är 

                                                             
48  Friktion betyder motstånd mot glidning mellan två kroppar i kontakt . 
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självklart vad det beror på: ”All ström måste gå genom en istället för två.” 
säger Oscar. Eleverna ser alltså spänningskällan som något som levererar 
en konstant ström istället för en konstant spänning och om en lampa 
kopplas bort och ingen ström går genom den så får den andra lampan 
mer ström. Att se en spänningskälla som en konstant strömkälla är en 
relativt vanlig uppfattning, (Kärrqvist, 1985, s 114-133, 228-231, 
Kärrqvist, 2003, s 14, 53, McDermott & Shaffer, 1992). I detta fall 
förväntas eleverna känna till att det istället är spänningen i vägguttaget 
som är konstant, 230 V, oavsett belastning. Den totala strömmen genom 
kretsen kommer då att minska när en lampa kopplas bort och 
belastningen minskar. Denna typ av svårigheter, att inte vara förtrogen 
med vilka storheter som inte ändrar värden i vissa situationer, kan 
förmodligen antas öka när storheterna är mer abstrakta (som i kurs Fysik 
B) och inte längre kan knytas till en vardaglig, kroppslig erfarenhet i tid 
och rum som t.ex. sträcka och tid kan göras. 

Att utveckla begrepp och samband på ett fruktbart sätt 

I flera exempel från gruppernas problemlösande framgår hur eleverna 
genom att vända och vrida på begrepp och samband, diskuterar sig fram 
till en lösning eller dellösning av uppgifterna. Så löser t.ex. grupp 3 flera 
problem genom att framgångsrikt diskutera begreppet tryck och 
upprepade gånger koppla det till kraft och anläggningsyta. Grupp 5 
närmar sig en förklaring till varför det är farligt att närma sig 
högspänningsledningar genom att koppla elektrisk fältstyrka till spänning 
och avstånd. När grupp 2 börjar sin diskussion med uppgift 5, om en bils 
bromsträcka, tar det ett tag innan gruppmedlemmarna är så säkra på 
begreppen och hur dessa hänger ihop med övriga begrepp, att de kan 
beräkna ett svar. Elevernas arbete med denna uppgift får illustrera hur 
talet i fysik ibland utvecklas i små steg under rätt lång tid. I detta fall 
gäller det speciellt elevernas tal om begreppet massa och tyngd och om 
hur man kan beräkna friktionsarbetet. De har tidigare räknat som om det 
bara är massan (m) och inte normalkraften (m�g) som ska ingå i 
beräkningarna av friktionsarbetet49. Pontus menar dock att detta inte 
fungerar, det är ”vikten” (dvs. m�g) som är relevant i detta sammanhang 
och inte bara massan. Han initierar därmed en diskussion som sakta går 
framåt mot allt tydligare uttalade samband. Men det går i små steg och 
eleverna håller inte alltid jämn takt. Istället för att säga att de tidigare 
hade beräknat friktionskraften utifrån bilens massa istället för bilens 

                                                             
49 Friktionsarbetet = F·s = µ�m�g·s, där F är friktionskraften, s är bromssträckan, µ är 
friktionskoefficienten, m är massan och g tyngdaccelerationen. 
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tyngd så uttrycker sig Pontus med enheterna: ”Ja, det blev ett konstigt 
svar. Men jag tror det beror på…..det beror på att det var kg istället för 
newton.” Agneta uppfattar inte att det är frågan om skillnaden mellan 
tyngd och massa och frågar ”är inte kg en SI-enhet?” Carl verkar 
acceptera att de måste ha med bilens tyngd och därmed 
tyngdaccelerationen, g, i sina beräkningar eftersom han tar upp värdet för 
g och frågar om de ska använda: ”…9,82 eller 10?”  

Att Agneta inte har grepp om hur massa och tyngd har betydelse i olika 
sammanhang och kanske inte heller riktigt har en uppfattning om 
skillnaden mellan begreppen kommer även fram lite senare i 
diskussionen. När de räknar på rörelseenergi (Ek = m�v2/2, där v är bilens 
hastighet), föreslår hon att de också i den formeln bör byta ut massan, m, 
mot ”newton”: 

126. Agneta: Men den borde du också göra om till newton (otydligt)…? 

127. Pontus: Nej… eller? 

128. Agneta: Nej, jag vet inte. 

129. Pontus: Nej, men visst är det kg? 

130. Agneta: Säker?  

131. Pontus: Ja…ganska (skrattar) 

132. Carl: Men det är bara att testa annars… Vi kör som den första som vi 

testat en gång… 

133. Agneta: Ja 

134. Pontus: För det är ju massa, det är inte detsamma som vikt, det är ju 

massa. 

135. Agneta: Okej. Och vad är det vi gör om till newton? 

136. Pontus: Friktionsgrej… kraft. 

137. Agneta: Okej (börjar skriva igen) 

Agneta säger visserligen ”okej” men hon kan inte riktigt släppa det 
problematiska med relationen mellan ”kg” och ”newton”. Hon kommer 
tillbaka till det igen när de sitter tysta och läser nästa uppgift:  

181. Agneta: Men inte annars när vi har räknat har vi väl inte räknat kg? 

182. Pontus: Jo. Alltså med den här formeln. Det går, det står ju så här. 

183. Agneta: Nej, jag kan kolla i boken . (slår i boken) 

184. Carl: Om vi säger massa… det kan man ju som inte… 

185. Agneta: Nej 

Efter diskussionerna ovan accepterar Agneta att ”kg” är knutet till 
storheten massa och att ”newton” är en kraftenhet och även att det rör sig 
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om massa när man räknar med rörelseenergi och tyngd eller vikt när man 
räknar på friktionskraften. Hon formulerar inte uttalat någon ny insikt 
när det gäller begreppen massa och tyngd, men i sitt fortsatta tal 
använder hon uttrycken på ett korrekt sätt. När eleverna senare sätter in 
siffervärden och gör sina uträkningar så är de överens om att 
friktionsarbetet ska beräknas utifrån bilens tyngd, ”massan gånger 9,82”, 
något som de alla upprepar. Preciserandet av begreppen och de samband, 
storheter och enheter som är knutna till dem har varit trevande och tagit 
tid. 

Utvecklingen av elevernas tal om begreppens innebörd och samband 
med övriga begrepp sker ofta i grupperna i en flerstämmighet där 
elevernas yttranden kompletterar varandra och då de tillsammans når 
fram till en fylligare och mer sammanhängande bild. En annan möjlighet 
att utveckla talet om fysik ges genom att eleverna i och med att de uttalar 
sig, kan få syn på sitt eget resonerande och upptäcka logiska luckor i sina 
egna uttalanden. När en elev inför de andra ska förklara eller uttrycka ett 
samband blir det ibland tydligt att logiken haltar och eleven får revidera 
sin uppfattning (jfr Vygotskijs tankar om talet och tänkandet, s. 52).  

När eleverna utvecklar sitt tal om begrepp och samband så gör de det 
på i huvudsak två olika sätt. Vid vissa tillfällen när de tar sig an en uppgift 
verkar eleverna från början vara överens om betydelsen av fysikens 
begrepp. Det de reder ut är sambanden mellan olika storheter, dvs. vad 
som påverkar vad och hur, och det går ofta relativt fort (t.ex. vissa frågor i 
grupp 3 och 8).  Vid andra tillfällen, då diskussionerna tar längre tid, är 
eleverna ofta inte säkra på och överens om betydelsen av begreppen och 
de har behov att tolka och komma överens om vad begreppen innebär 
(t.ex. i grupp 2 och 7). Ibland sker detta i början av diskussionen men 
oftast under det att de samtidigt diskuterar sambanden mellan begrepp. 
Denna uppdelning på två olika sätt att diskutera begrepp och samband är 
ganska grov men kan samtidigt ses som en delförklaring till varför vissa 
grupper ibland går ganska snabbt fram i sina utredningar medan andra 
diskuterar fram och tillbaka under en lång tid. Exempel på den 
förstnämnda typen av diskussioner är när grupp 8 löser uppgiften om 
pendeluret på månen (se kap. 5 s. 123-124) De har till synes inget behov 
av att mer utförligt diskutera betydelsen av begrepp som gravitation och 
svängningstid, inget framkommer i samtalet som tyder på att begreppen 
är särskilt problematiska.  

Ett exempel på den andra typen av samtal, där betydelsen av 
begreppen måste utredas, är diskussionen i grupp 2 ovan, när de talar om 
massa och tyngd. Ett annat exempel är när grupp 7 diskuterar hur fort en 
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bil måste köra över ett gupp för att föraren ska uppleva ”tyngdlöshet” 
(uppgift 1). I det senare fallet är det begreppet normalkraft som eleverna 
behöver precisera och det tar tid. I uppgiften står angivet att den 
”tyngdlöshet” man kan uppleva i en sådan situation beror på avsaknaden 
av en normalkraft.  Från början tycker eleverna att det är konstigt att 
normalkraften i denna situation är noll. Då återstår ju bara en kraft, 
tyngdkraften, som är riktad nedåt. Rickard säger att eftersom man lättar 
från sätet så borde det istället finnas en uppåtriktad kraft. Efter en stunds 
diskussion om krafter och deras relation till varandra omformulerar 
Rickard sin fråga och undrar istället om inte avsaknaden av normalkraft 
(N) borde innebära att gravitationskraften (mg) trycker ner bilföraren: 

193. Rickard: Fast det som jag tänker, det jag tänker här om… om mg är 

större än N. Alltså om N… 

194. Julia: Mm 

195. Rickard: ...inte finns, då borde man inte tycka... kastas upp, man 

borde ju tryckas ner hårt. Istället för att känna som om man var 

tyngdlös så borde man tryckas så hårt ner. 

196. Julia: Mm 

197. Rickard: Det är dom här... avsaknaden av normalkraft.. 

198. Julia: Ja, ja, det tycker jag också.. 

199. Petter: Nja, nja... Det blir ju tvärtom. Alltså normalkraften är kraften 

som utövas på dig när du trycker mot en yta. 

200. Rickard: Ja, ja 

201. Petter: Det är ju det det är. 

202. Rickard: Ja, men den trycker ju upp dig lite. 

203. Petter: Därför att normalkraften är inte egentligen gravitations-

kraften, gravitationskraften som... 

204. Rickard: Precis det är motsvar... det är motsvarigheten. 

205. Julia: Ja 

206. Petter ... motsvarar det som drar till dig jorden.. 

207. Julia: Mm 

208. Petter: ...medans normalkraften är mot... alltså... motkraften till den 

kraft med vilken du pressar på underlaget. 

209. Rickard: Jo, men jo... 

210. Petter: Så på det sättet, om du inte pressar på underlaget, så finns 

ingen normalkraft. 
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Eleverna får här ett tillfälle att reda ut begreppet normalkraft. Rickard 
har den föreställningen att normalkraften motsvarar gravitationskraften. 
Så har det i praktiken ofta varit i de exempel som eleverna tidigare stött 
på i fysikkursen. Men Petters uppfattning om normalkraften är mer 
generell och gäller alltså även i detta fall då både passagerare, bilsäte och 
bil faller tillsammans och då kroppen inte trycks mot sätet. Senare i 
diskussionen säger Peter också: ”Men alltså grejen är att man inte känner 
av det (en kraft nedåt som borde trycka kroppen mot bilsätet, min anm.) 
för omgivningen rör sig också”. Elevernas diskussion om normalkraften 
har tagit tid men de har blivit mer bekanta med begreppet och preciserat 
dess betydelse. 

Att hitta rätt formel 

En sida av att arbeta med fysikens begrepp och samband är att arbeta 
med formler där sambanden mellan storheter uttrycks. Många av de 
begrepp som används inom fysik har en motsvarighet i en storhet. 50 En 
del av de begreppens betydelse och innebörd kan göras synlig i en formel 
genom att den uttrycker de samband den aktuella storheten har med 
andra storheter. 

En fråga som ofta återkommer i de olika gruppernas samtal är ”Vilken 
formel ska vi använda?” Ibland leder fokuseringen på en formel till 
innehållsrika samtal men ibland blir elevernas diskussion kring formler 
mycket knapphändiga. Vissa av uppgifterna går att lösa genom att bara 
leta upp en formel som innehåller de givna storheterna och den storhet 
som efterfrågas i uppgiften. Eleverna anpassar sig ibland till detta på så 
sätt att de nöjer sig med att hitta ”den rätta” formeln. I grupp 4 diskuterar 
eleverna relationerna mellan ström, spänning, resistans och effekt när de 
ska lösa uppgift 6a. Uppgiften handlar om att beräkna resistansen för två 
parallellkopplade glödlampor med olika effekt. De letar då efter en 
passande formel där de nämnda storheterna ingår och tar upp både P = 
E/t och P = U�I innan de finner P = U2/R 51. De översätter visserligen 
symbolerna och de matematiska sambanden med ord, de säger t.ex. att 
”energi delat med tiden är lika med effekten”, men de utvecklar inte 
resonemanget ytterligare genom att t.ex. tolka formeln och artikulera vad 
olika effekt innebär för de olika lampornas resistans. De anknyter inte 
heller till andra liknande exempel eller tar upp räkneuppgifter de arbetat 

                                                             
50 Exempel på begrepp som är direkt knutna till storheter är massa, elektrisk fältstyrka, 
energi och impuls. Exempel på begrepp som inte är knutna till en bestämd storhet är 
elektrisk influens, friktion, sluten krets och vågrörelse. 
51 P står för effekt, I för ström, E för energi, t för tid,  U för spänning och R för resistans. 



 147

med tidigare eller experiment de utfört. Talet omkring formlerna är på 
sätt och vis fattigt och när formlerna inte sätts in i ett sammanhang, när 
eleverna inte uttalat anknyter till tidigare erfarenheter och kunskaper i 
sina formuleringar, så förefaller diskussionen inte så givande. 

Det förekommer nästan inga diskussioner i någon av grupperna om 
formlers giltighet och begränsningar. Eleverna frågar sig inte om den 
formel som de funderar på att använda verkligen är relevant i det 
sammanhang som är aktuellt. Eleverna verkar ta för givet att om formeln 
innehåller de aktuella storheterna så är den användbar i alla 
sammanhang. Ett exempel på hur detta kan leda till helt oanvändbara 
slutsatser är när grupp 5 arbetar med att bedöma om det kan bli problem 
med navigering av en segelbåt när de har en strömkrets nära kompassen. 
De tolkar uppgiften som att de ska beräkna ett värde för kraftverkan på 
kompassen från magnetfältet från den strömförande ledningen. De finner 
en formel52 som innehåller alla de storheter de har värden på i ett uttryck 
som ger en kraft (se kap. 5 s. 109). Formeln är dock inte alls användbar i 
det aktuella sammanhanget, den gäller för kraften på en ledare i ett 
magnetfält, och svaret, som gruppen tolkar som ett värde för kraften på 
kompassnålen, säger egentligen ingenting om situationen. 

De flesta grupperna verkar nöjda bara de finner en formel med "de 
rätta" storheterna. Ett undantag är dock grupp 7 där eleverna efter en 
kort diskussion kommer överens om att gravitationskraften som påverkar 
en satellit inte kan vara mg, som de först föreslår, utan måste beräknas 
utifrån den allmänna gravitationslagen.53 

Att använda formler konstruktivt 

I påfallande många av de diskussionssekvenser som jag betecknar som 
utforskande eller adderande samtal tar eleverna upp formler (t.ex. i grupp 
8) på ett sätt som kan ses som positivt för möjligheterna till lärande i 
diskussionen. I dessa samtal lägger eleverna tid på att tolka och 
undersöka vad formeln betyder. Ibland är formler en utgångspunkt i en 
diskussion som utvecklas vidare genom att de samband och begrepp som 
formeln handlar om tolkas, exemplifieras och utforskas på olika sätt. 
Eleverna kan omformulera vad formeln betyder, de kan anknyta den till 

                                                             
52 F = B�I�l, där F är kraften på en strömförande ledare med längden l och strömmen I från 
ett magnetfält med flödestätheten B. 
53 mg är gravitationskraften, eller tyngdkraften, på en massa m vid jordytan. Den allmänna 
gravitationslagen är mer generell och gäller kraften som två massor påverkar varandra med: 
F = G· M·m/r2. G är en konstant, gravitationskonstanten, M och m är de olika massorna och 
r är avståndet mellan deras tyngdpunkter.  
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tidigare erfarenheter från fysikundervisning eller andra erfarenheter och 
de kan spekulera i vad sambanden kan betyda i olika tänkta situationer. 
Ibland tar eleverna i efterhand upp en formel för att komplettera och 
stödja en kvalitativ utredning av en fråga. Detta är t.ex. fallet när grupp 3 
diskuterar varför högklackade skor kan skada en golvmatta i plast. De 
lyckas på kort tid, på ett fruktbart sätt, utveckla en diskussion om 
tryckbegreppet:  

15. Olov: (läser) ”…varför duger inte dina vanliga skor till det?” 

16. Fredrik: Jag antar att när du har spetsiga klackar blir trycket högre. 

              17. Olov: Mm 

18. Johanna: Alltså, jag tror att det är samma sak som det här med 

snöskor. Att det… 

19. Fredrik: Jamen, det är ju så. 

20. Johanna: Och man brukar ju säga att om man är ute på en is så ska 

man lägga sig ner. 

21. Fredrik: Ja, exakt. 

22. Johanna: Trycket blir ju mindre om man breder ut sig. 

23. Fredrik: Ju större area som trycket breder ut sig på… 

24. Olov: Jo, precis. 

25. Fredrik: … ju mindre blir ju trycket. 

26. Johanna: Alltså skulle det här vara ett sätt att testa att golvet är bra….. 

att det inte blir märken på  

              det, att det tål tryck. 

27. Fredrik: Så vi skriver… 

28. Johanna: Jag skriver det. 

29. Olov: Kan vi stödja det med formeln P = F/A kanske? 

30. Johanna: Ja, det gör vi. 

31. Fredrik: För där ser man ju hur trycket beror av arean. 

32. Olov: Jo, precis. 

33. Johanna: Mmm 

34. Fredrik: Och då när arean är liten blir trycket större. 

Olof knyter formeln P = F/A54 till exemplen om snöskor och is och 
Johannas svar på frågan. De förtydligar dessutom vad formeln betyder 
med vanliga ord. 

                                                             
54 P är tryck, F är kraft och i detta fall lika stor som tyngdkraften, A är anläggningsarea. 
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I intervjuerna talar eleverna om att det är mycket formler i 
fysikundervisningen. Formler framställs ofta som något svårt och lätt 
negativt. I många av de gruppsamtal som kan betecknas som sökande 
samtal kommer dock formler in i ett positivt sammanhang. Eleverna går i 
sitt tal fram och tillbaka mellan det formella, abstrakta och det materiella 
och upplevda. De tolkar formlerna och knyter dem till erfarenheter. I 
dessa fall överbryggar eleverna det som Mortimer och Scott (2003 s.102)  
kallar  ”gapet mellan vetenskapligt socialt språk och vardagstänkandets 
sociala språk” och som Mortimer och Scott ser som ett problem inom 
undervisningen i naturvetenskap. 

Elevernas mål med diskussionen 

I elevernas diskussioner om begrepp och samband konstrueras två, i vissa 
fall helt samverkande, i vissa fall kontraproduktiva, mål med samtalen. 
Dels handlar det om att så lätt och snabbt som möjligt komma fram till 
"rätt svar", dels om att skapa ny mening och förståelse. När det primära 
målet, som lyfts fram i elevernas tal, är att lösa uppgifterna och att 
komma fram till "rätt svar" kan det innebära att eleverna genomför ytliga 
utredningarna där de knappast utvecklar talet i fysik. Ett extremt 
exempel på detta är när grupp 3 löser problemet med isberget. I denna 
uppgift kan begrepp som lyftkraft och Arkimedes princip användas för att 
förklara och räkna ut volym ovanför vattenytan. Eleverna löser istället 
uppgiften genom att ta till en enkel division. De uttrycker att de fullgjort 
uppgiften och hänvisar till "att det måste bli på det sättet". 

När eleverna får uppdraget att genomföra gruppdiskussionerna så 
presenteras det som att de "ska försöka lösa uppgifterna tillsammans". 
Utifrån den formuleringen, att de förväntas lösa uppgifterna, är det inte 
konstigt att eleverna ibland inriktar sig mer på att komma fram till ett 
svar än att de alla ska förstå och skapa ny mening inom fysikdiskursen. 
Det senare är sällan ett artikulerat mål i gruppernas diskussion. Men det 
förekommer enstaka tillfällen i samtalen då eleverna uttalat uttrycker att 
diskussionen i sig är viktig. När Laban i grupp 1 slagit fast och på sätt och 
vis avslutat diskussionen om hur friktion ska beräknas (se kap 5 s. 97-98) 
så säger Lisa, som inte är riktigt nöjd med förklaringen och vill fortsätta 
diskussionen: "Men vi ska ju resonera...". Och när eleverna i grupp 6 
nästan bråkar om olika förslag till lösningar på frågan om hur en dörr kan 
öppnas på distans (uppgift 4) så säger Sune: "Vi ska ju diskutera här" som 
för att urskulda att de strider för sina ståndpunkter och för att poängtera 
att det är viktigt att olika förslag kommer fram. Jag tolkar detta som att 
eleverna, genom att trycka på att de vill diskutera, uttrycker att det är 
viktigt för att skapa mening och sammanhang och att detta då lyfts fram 
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som ett mål. Förutom att eleverna på detta sätt vid några få tillfällen tar 
upp att de ser det som sin uppgift att diskutera så visar de också ofta 
indirekt, genom engagerade och undersökande samtal, att de vill förstå 
fysiken och konstruerar därmed detta som ett övergripande mål. 

Att koppla erfarenheter till fysik 

Erfarenheterna leder fel. 

Alla grupperna anknyter vid olika tillfällen till egna upplevelser från den 
materiella världen55. Det kan vara erfarenheter från vardagen utanför 
skolan men också erfarenheter från tidigare fysiklaborationer eller 
demonstrationer. En del grupper tar ofta upp egna erfarenheter, t.ex. 
grupp 5 och grupp 3, medan andra gör det mer sparsamt, t.ex. grupp 8.  

Att anknyta till tidigare erfarenheter innebär inte automatiskt att 
elevernas kunskaper fördjupas. Dessa erfarenheter måste också kunna 
tolkas på ett fruktbart sätt och vid några tillfällen misslyckas eleverna 
med detta. Grupp 4 tar upp erfarenheterna från en tidigare laboration i 
ellära när de diskuterar vad som bör hända när en av två 
parallellkopplade lampor kopplas bort från nätspänningen (se s. 141-142). 
De jämför med när de tidigare i en demonstration studerat lampor 
kopplade till ett batteri och tänker sig att samma sak, dvs. att den 
kvarvarande lampan kommer att lysa starkare, bör hända med lamporna i 
uppgiften: 

317. Birger: …den lyser starkare.. 

318. Olov: Eh… Dom har ju visat det till och med. Läraren har ju visat det. 

Men jag kom inte ihåg vad som hände. Jag tror den lyste lite starkare.. 

De uppmärksammar inte, eller förstår inte, vilka villkor som gällde vid 
demonstrationen, att de var annorlunda än de som beskrivs i uppgiften. 
De har inte kunskap om att när batterier belastas så minskar 
polspänningen och strömmen genom kretsen vilket gör att lamporna 
lyser svagare när båda är inkopplade och de klarar inte av att konstruera 
en relevant förklaring till det de observerat. 

                                                             
55 Här vill jag uppmärksamma det som ofta omtalas som vardagserfarenheter och som kan 
ses som något annat än elevernas förkunskaper inom den mer formella fysiken. De handlar 
om mer direkta upplevelser av och kunskaper om den materiella världen som det visserligen 
kan talas om inom en skolfysikdiskurs men som också ofta i praktiken ligger utanför den. 
Jag uppmärksammar också elevernas ickeformellt uttryckta iakttagelser från t.ex. 
fysiklaborationer. 
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Vid ett tillfälle använder eleverna i grupp 8 sig av erfarenheter från en 
tidigare demonstration på en fysiklektion. De jämför gungorna i uppgift 2 
med en fjäder som sätts i svängning med tyngder som har liten respektive 
stor massa: 

273. Anders: Men han visade ju, han visade ju experimentet med fjädern. 

Den gungade mycket långsammare med en större… med en stor vikt än 

med en liten vikt. Det visade han ju. 

Eleverna använder erfarenheterna från demonstrationen, om hur 
svängningstiden för en fjäder beror av massan, för att stödja sina 
resonemang om att den tjocka läraren påverkar gungan/pendeln så att 
den får mindre svängningstid. De hämtar här erfarenheter från ett 
område (fjädersvängning) som dock inte kan ”översättas” till det problem 
de arbetar med (pendelsvängning) och deras erfarenheter hjälper dem 
inte utan leder dem snarare mot en mindre fruktbar diskussion. 

Att koppla fysiken till sin livsvärld 

När eleverna associerar till och talar om sådant som har med deras mer 
praktiska erfarenheter och kunskaper att göra så är det dock något som 
ibland hjälper dem att lösa problemen och fördjupa förståelsen för de 
aktuella sambanden. När t.ex. eleverna i grupp 3 diskuterar tryck tar de 
upp flera handfasta exempel på hur en ökad anläggningsyta minskar 
trycket mot underlaget innan de anknyter till det formella sambandet (se 
s. 148). När samma elever lite senare diskuterar tryckuppgift 7, som 
handlar om varför ett flygplan kan lyfta, visar Olov med händerna hur en 
uppåtvinklad flygplansvinge far genom luften och lyfter. Eleverna 
beskriver samtidigt hur trycket underifrån ökar med ökad hastighet: 

383. Olov: Om den kör så här (visar med handen)… flyger… Om den har 

jättehög fart då blir det mer och mer lufttryck ditåt. 

384. Fredrik: Ja exakt. Och då har man vinklat upp vingarna lite grann 

(visar med handen) 

385. Olov: Ja, precis. 

386. Johanna: Mmm 

387. Fredrik: Så att lufttrycket pressar upp… (lyfter handen). 

Eleverna hänvisar inte till några formler för samband mellan kraft, 
tryck och hastighet utan tar hjälp av sin vardagliga, kroppsliga erfarenhet 
av hur luftmotståndet ökar när man rör sig fort och av en kunskap om att 
en kraft kan delas upp i olika komponenter, en uppåtriktad och en 
horisontell, när den riktas underifrån mot en vinklad yta. Det senare 
sammanhanget uttalas inte uttryckligen utan verkar som en outtalad, 
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gemensam kunskap om att en kraft som är riktad snett nedifrån också har 
en lyftande verkan.  

Hänvisningar till gemensamma erfarenheter kan användas i elevernas 
argumentation och föra diskussionen framåt. När Per i grupp 6 försöker 
förklara för Sune att två kroppar som stöts från varandra inte får samma 
fart utan påverkar varandra med lika stor kraft, jämför han med vad som 
skulle hända om han kastade iväg ett suddgummi (se s. 116). Han menar 
att även om han vore i rymden så kan inte han få samma fart som 
suddgummit. Hans argument får Sune att i alla fall för tillfället gå med på 
att diskutera kraftpåverkan istället för kroppars hastigheter. 

När eleverna inte klarar av att lösa uppgifterna genom att diskutera 
fysiken och använda den förväntade skolfysikdiskursen kan de ibland 
försöka svara på frågorna genom att använda sina vardagskunskaper. Så 
är fallet när eleverna i grupp 1 berättar om trafikolyckor de varit med om 
och utifrån dessa erfarenheter drar slutsatser om bilars hastigheter och 
bromssträckor. De har misslyckats med att lösa energiuppgift 5, som 
handlar om en bil med bromssträckan 18 m har haft en hastighet över 
eller under 50 km/h innan den började bromsa. Elevernas uträkning har 
givit ett orimligt resultat och de förstår inte vad de gjort fel. Niklas 
föreslår då att de istället ska gissa svaret. Både han och Laban har varit 
med om trafikolyckor: 

644. Niklas: Men då kan vi gissa om han klarade sig undan böter… jag tror 

inte det 

Lisa skrattar 

645. Niklas: Svar ”Nej”. 

646. Laban: Men det känns... alltså 18 m i 50km i timmen. 

647. Lisa: Nej? (skrattar åt Niklas) 

648. Laban: Det känns ändå rätt långt. För att… 

649. Niklas: För 50 km i timmen ja. 

650. Laban:  Jaa. Jag blev påkörd i 50. Han hann ju bromsa på 10 m… 

mindre 

651. Niklas: Det går jättesnabbt att bromsa. 

652. Laban: Ja 

Laban jämför här direkt värdena i den givna uppgiften med dem som 
var aktuella vid en bilolycka han varit med om. Han kommer fram till att 
Niklas gissning nog stämmer, att bilens hastighet nog varit större än 50 
km/h och att föraren får böter. Båda pojkarna tar hjälp av sina 
erfarenheter för att bedöma vilken lösning på problemet som är rimlig. 
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De misslyckas visserligen med att lösa uppgiften den formella vägen men 
problemställningen är nu bekant för dem på ett mindre abstrakt sätt, den 
berör deras livsvärld. 

Ibland har elevernas associationer och uttalade erfarenheter dock inget 
direkt med den givna uppgiften att göra som t.ex. när grupp 5 diskuterar 
faran att klättra upp på tågvagnar under högspänningledare. Anna tar 
upp något hon hört sin mamma prata om, att metallföremål invid 
högspänningsledningar kan bli strömförande. Elevernas diskussion om 
detta leder inte fram till att de kan hantera den aktuella uppgiften mer 
framgångsrikt eller att de på något vis uttalat berör hur induktion56 
fungerar. De har ännu inte hunnit till det avsnittet i kursen. Men de har 
ändå vidgat sin repertoar när det gäller fysikfenomen och kan kanske visa 
en ökad uppmärksamhet mot detta område när de kommer till induktion 
senare under fysik B-kursen. Annas funderingar omkring det som hon 
hört från sin mamma leder till att de får en slags beredskap. 

Det är viktigt att eleverna kan bedöma om det svar de kommit fram till 
genom olika beräkningar är rimligt eller ej. Ett svar som inte 
överensstämmer med det som de uppfattar som normalt för just den 
storheten i just den situationen kan peka på att något inte stämmer i 
elevernas tidigare diskussion. När grupp 4 räknar eluppgift 5, där det 
frågas efter vilken spänning som krävs mellan tummen och pekfingret för 
att strömmen genom handen ska vara skadlig, kommer de fram till 
mycket höga värden: 

224. Birger: Alltså det blir miljoner. 

--------- 

230. Oscar: Kan det stämma? (tittar på Gunnar) Ja, vi måste göra så här 

ju. 

231. Gunnar: Mmm, men 32 miljoner? Vadå, det finns ju vanliga vägguttag 

på 220 volt. 

232. Oscar: Ojdå. 

Utifrån sina vardagskunskaper om nätspänningens storlek och om att 
man faktiskt kan skada sig genom att komma i kontakt med nätspänning 
på 220V, kan eleverna bedöma att det är något fel på svaret. Att det skulle 
krävas 32 miljoner volt för att skada handen verkar helt orimligt och 

                                                             
56 Om ledningar eller utsträckta metallföremål utsätts för varierande magnetfält från t.ex. 
närliggande växelströmsledningar kan de genom induktion bli strömförande. 
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eleverna drar slutsatsen att deras resonemang eller de värden som anges i 
uppgiften är felaktigt.57 

När ett svar som eleverna kommit fram till inte stämmer med deras 
uppfattning om vad som är rimligt eller om vilka samband olika storheter 
borde ha till varandra i givna situationer så kan det leda till att eleverna 
sporras till att utreda frågan på nytt. Detta är fallet då eleverna i grupp 2 
utreder energiuppgift 1 (se kap 5 s. 102). 

Genom att jämföra den händelse eller situation som beskrivs i den 
aktuella uppgiften med något de själva varit med om eller känner till så 
kan fysikens samband bli mindre abstrakta och få en vidare mening för 
eleverna. Fysiken belyses av dem själva från ett nytt håll och detta kan 
bidra något till att fysiken inkluderas i deras erfarenhetsvärld, den blir 
mindre främmande och mer ”deras egen”58.  

En del av att ta in sin livsvärld i fysiken kan vara att koppla sina 
omedelbara upplevelser av omgivningen till ett fysiksammanhang. 
Eleverna i grupperna sitter visserligen i klassrum som erbjuder en ganska 
torftig miljö med begränsade möjligheter till associationer. Anna i grupp 
5 knyter dock ihop uppgift 3, som handlar om risken att klättra upp på 
tågvagnar, med inventarier i rummet. När hon vid ett tillfälle ser sig 
omkring i klassrummet får hon syn på ledningen till lampan i taket. Först 
tar hon upp att den viktigaste orsaken till att det är farligt att klättra upp 
på tågvagnar har att göra med den höga spänningen i ledningarna 
ovanför vagnarna. Sedan pekar hon mot taket och säger: ”Och här så har 
vi sån här plastsladd... runt om som... Nej, jag bara skojar..”. Eleverna 
skrattar tillsammans och spinner inte vidare på Annas inlägg. Annas 
uttalande kan tolkas som att hon här för fram en hypotes som hon dock 
snabbt drar tillbaka. Hon jämför högspänningledningen vid järnvägen 
med ledningen till lampan och konstaterar att den senare är isolerad. 
Hon är på väg mot att ta upp att ledningen vid järnvägen inte är isolerad 
och att det faktum att den har kontakt med den omgivande luften är 
något som har betydelse. Om den hade varit isolerad skulle den inte 
utgöra någon fara. Anna fullföljer visserligen inte det hon påbörjat men 
uttalandet har en potential att knyta samman det omedelbart upplevda 
med fysiken i skolan. 

                                                             
57 I detta fall var värdena som angavs i uppgiften fel. 
58 Margareta Enghag (2006) har skrivit om ”ownership” som en viktig kvalité i elevers 
samtal i fysik. Hon definierar en sida av ”ownership” över lärande som något som förankras 
i egna erfarenheter, intressen eller svårigheter att förstå. Det tar sig i samtalet uttryck som 
en framlagd idé eller fråga som återkommer flera gånger och som leder till nya insikter.   
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Att utföra beräkningar 

Flertalet av de uppgifter eleverna arbetar med kan besvaras först efter att 
de gjort vissa beräkningar. När eleverna har diskuterat sig fram till ett 
formellt samband de vill använda för att räkna fram ett svar så gäller det 
sedan att kunna utföra dessa beräkningar. Detta kan innefatta flera olika 
steg. Ibland är de siffervärden de behöver inte angivna och de får göra 
antaganden. Ibland måste de förenkla eller arbeta om ekvationer innan 
de kan lösa ut det efterfrågade svaret. De måste kunna räkna och använda 
adekvata enheter. 

 Det är endast vid ett par tillfällen under diskussionerna som eleverna 
själva måste göra egna antaganden och komma underfund med vilka 
siffervärden de ska ge olika storheter. De måste då både inse att de ska 
göra antaganden och klara av att ge rimliga värden. För grupp 4 så 
innebär detta att de inte kom vidare i sina beräkningar (se s. 139), de är 
osäkra på om de förväntas göra antaganden eller ej. För grupp 2 innebär 
detta dock inget hinder. När de ska lösa energiuppgift 1, som handlar om 
ifall en Saab 95 har längre eller kortare bromssträcka än en Nissan Micra 
så löser de uppgiften genom att utgå från sambandet mellan rörelseenergi 
och friktionsarbete. Inga siffervärden ges i uppgiften så de uppskattar 
båda bilarnas massor, bestämmer sig för en gemensam utgångshastighet 
och uppskattar friktionskoefficienten. De är inte alls tveksamma inför att 
själva bestämma värden och diskuterar lite fram och tillbaka vad som är 
rimligt innan de börjar räkna.  

Att utföra de matematiska beräkningarna och att kommunicera hur 
detta ska göras med den övriga gruppen är en del av arbetet med att lösa 
fysikuppgifter. Själva räknandet och diskussionerna kring det kan vara 
tidskrävande och kräver också engagemang av gruppmedlemmarna. 
Grupp 1 ägnar lång tid till beräkningarna av den ganska enkla uppgift 2 
som handlade om att jämföra energiinnehållet i pommes frites och 
potatis. Diskussionen fram och tillbaka om vad de egentligen gör när de 
räknar, vad de olika siffervärdena står för, fördjupar sannolikt förståelsen 
för vilken relation olika storheter har till varandra och hur uppgiften ska 
lösas. 

Ibland hamnar eleverna i svårigheter med ekvationer. De måste 
kunna arbeta med de aktuella formlerna och sambanden och lösa ut 
efterfrågade storheter. I vissa sammanhang har de mycket att vinna om 
de förenklar ekvationerna innan de sätter in siffervärdena och räknar 
med dem. När eleverna i grupp 1 arbetar med energiuppgift 5, där de ska 
bestämma vilken begynnelsehastighet en bil med en viss bromssträcka 
har haft, så utgår de från förhållandet att bilens ursprungliga 
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rörelseenergi är lika stor som friktionsarbetet. Relationen kan skrivas 
som m�v2/2 = µ�m�g�s59 och det går alltså att förkorta bort massan. 

569. Laban: Mmm… Kan man inte stryka massan bara då? 

570. Lisa: Nej. Då måste vi ta gånger 2 först och sen kan vi stryka den. 

571. Laban: Nej, men vi kan väl ta bort m?  Nej, det kan… nej, då får man 

dela... nej… men skit… 

Varken Laban eller Lisa förstår hur de ska förenkla ekvationen och 
deras uträkningar blir onödigt krångliga. Detta är ett problem som även 
den relativt framgångsrika grupp 2 har när de räknar på energiuppgift 1. 
Istället för att från början förenkla ekvationen och se att massan 
”försvinner” så sätter de in siffervärden för både massan, hastigheten och 
friktionskoefficienten. De kommer fram till att både en lätt och tung bil 
har samma bromssträcka och först efter detta konstaterande granskar de 
ekvationen och förstår att man kan dra samma slutsats direkt från den. 
När grupp 7, som har kommit betydligt längre i sina fysikstudier, 
diskuterar uppgift 1 frågar de sig om de behöver tillskriva en bil som kör 
över ett gupp en bestämd massa: 

355. Julia: Men vi kan ju inte få ut m... mg på nåt sätt. 

356. Petter: Men vi har ... 

357. Rickard: Men det är inget problem. Vi kommer att ha två m. De 

kommer att ta ut varandra.. 

358. Julia: Aha 

359. Petter: Mm, precis. 

360. Rickard: Det gissar jag på... Eh... 

370. Petter: Sen... Skulle det skita sig kan man ju alltid göra ett antagande 

om vad en bil kos.. 

380. Julia: Ja 

381. Petter: ...om vad en bil väger. 

382. Rickard: Jo, precis… ungefär… Vi kan räkna på … att den väger 1000 

kg så… 

383. Julia: Ja 

384. Petter: Men vi skiter i att byta ut den så länge.  

385. Rickard: Ja, precis... 

386. Petter: Vi borde få räkna bort den 

                                                             
59 m är bilens massa, v är bilens ursprungliga hastighet, µ är friktionskoefficienten, g är 
gravitationsaccelerationen och s är bilens bromssträcka. 
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När de lite senare i diskussionen kommer fram till den ekvation de ska 
lösa så visar det sig att de har rätt, de kan förkorta bort massan.60 
Eleverna i grupp 7, som har läst fysik under längre tid än grupp 1 och 2, 
har utvecklat en förtrogenhet med de ekvationer som är vanliga inom 
fysiken och det underlättar deras beräkningar. 

Trots att eleverna använder givna siffervärden och relevanta samband i 
sina beräkningar så kan de ibland misslyckas om de inte är 
uppmärksamma på vilka enheter de arbetar med. Grupp 1 använder 
visserligen inte ett korrekt samband när de arbetar med uppgift 5, som 
handlar om vilken bromssträcka en bil som kör 50 km/h får. Men att de 
dessutom inte omvandlar hastigheten från km/h till m/s, gör deras svar 
ännu mer orimligt och förvirrande. 

Sammanfattning och diskussion 

Olika teman, olika hinder och möjligheter att övervinna dem. 

Grupperna börjar oftast arbetet med en uppgift med att tolka den, både 
den händelse som uppgiften beskriver och vad gruppen förväntas göra. 
Oftast krävs här en diskussion, det brukar inte vara omedelbart klart för 
alla gruppmedlemmar hur sammanhanget i uppgiften ser ut och vad de 
förväntas svara på. I de flesta fall klaras detta av ganska snabbt men 
ibland kan uppgifternas formulering styra diskussionen mot fel 
frågeställning eller vara så främmande så eleverna inte förstår 
sammanhanget. Det är viktigt att den händelse och de artefakter som 
finns nämnda i uppgiften är bekanta för eleverna så de får en möjlighet 
att ”översätta” och ”se fysiken” i uppgiften. Att tolka uppgifterna är en del 
av att ta till sig och lära sig använda skolfysikdiskursen. Det är ett 
långsiktigt arbete och kräver träning t.ex. genom att eleverna får tillfälle 
att arbeta med olika typer av uppgifter som anknyter till olika kontexter. 
Det är dock viktigt att fysikuppgifter som skrivs i ”real-life context” inte 
blir för svårgenomträngliga så att kontexten ”skymmer” fysiken (Rennie 
& Parker 1996). 

En stor del av samtalen tas upp av diskussioner om fysikens begrepp 
och samband. I de situationer då eleverna är bekanta med själva 
begreppen och är överens om deras betydelse går diskussionen ofta 

                                                             
60 Den ekvation de kommer fram till gäller en bil som åker över ett gupp då normalkraften 
är noll och relationen mellan tyngdkraft och centripetalkraft är mω2r = mg där m är massan, 
ω är vinkelhastigheten, r är radien för den cirkel som hör till det cirkelutsnitt som guppet 
liknas vid. 
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snabbt framåt och inriktar sig mot sambanden mellan olika storheter. I 
de fall då elevernas uppfattning om begreppen är diffus och de inte kan 
utgå från någon gemensam förståelse, blir diskussionen ofta lång med 
omtagningar och förtydliganden. Det kan vara svårt för läraren att förutse 
vilka begrepp som behöver ventileras mer ingående. Benckert och 
Petterson (2008) visar att även begrepp som läraren tror att eleverna är 
klara över kan ta lång tid att diskutera.  De diskussioner där begreppen 
måste preciseras kan dock bli mycket givande i och med att eleverna 
tvingas att artikulera och tydliggöra innebörder och samband för att 
bygga upp en gemensam förståelse. Detta tar tid och för att göra det 
möjligt i praktiken måste både lärare och elever inrikta sig mot kvalité i 
diskussionen istället för kvantitet när det gäller antal lösta uppgifter. En 
början kan vara att i klassrummet diskutera syftet med grupp-
diskussionerna och att klargöra att det primära inte är att hinna svara på 
så många uppgifter som möjligt, utan det viktiga är att förstå fysiken.  

Ibland är elevernas gemensamma kunnande om aktuella begrepp och 
samband så otillräckligt att de inte har några redskap alls att använda sig 
av för att lösa uppgiften. De klarar inte att komma vidare på egen hand. I 
vissa fall kan då läraren hjälpa dem vidare och få dem att utveckla 
diskussionen åt ett fruktbart håll.61 Ibland kommer eleverna ändå inte 
långt i sin diskussion, vare sig med eller utan lärarhjälp, uppgiften är för 
svår för dem. Men även om diskussionen blir oprecis och famlande och 
t.o.m. leder fram till oanvändbara slutsatser så kan det faktum att 
eleverna letar efter samband och överhuvudtaget uttalar och försöker 
använda fysikens begrepp vara en början till lärande (Vygotskij, 2001, s. 
389, Airey & Linder, 2006). Gruppdiskussionstillfällena är bara ett inslag 
i undervisningen och måste ses i samband med den övriga under-
visningen inom området. Eleverna arbetar under flera veckor med de 
speciella områdena i fysikkursen, såsom tryck, ellära och rörelsemängd. 
Om diskussionerna väckt tankar och funderingar och eventuellt t.o.m. 
frustration över oklara begrepp och ouppklarade frågor, så kan detta ses 
som ett led i och vara ett inslag i den långsiktiga lärandeprocessen.  

När det gäller elevernas diskussioner om begrepp och samband spelar 
formler en viktig roll. Eleverna frågar ofta efter vilken formel de kan 
använda. Att "hitta rätt formel" är många gånger en viktig del av arbetet 
och ibland nöjer sig eleverna med att de funnit en formel som beskriver 
ett samband mellan de storheter som är aktuella. Talet omkring formler 

                                                             
61 Detta förekom vid några tillfällen under elevernas diskussioner och eleverna kunde sedan 
själv dra de avgörande slutsatserna. Dessa samtal mellan lärare och elevgrupper är dock inte 
redovisade då min analys är inriktad mot kommunikationen mellan eleverna. 
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blir ytligt och eleverna vidareutvecklar inte vad formeln betyder. Överlag 
frågar eleverna mycket sällan efter om formeln egentligen är relevant i 
det sammanhang som beskrivs i uppgiften. Att eleverna använder formler 
nästan mekaniskt, utan att sätta sig in i om de passar för sammanhanget 
kan tolkas som att formlerna i sig besitter en sådan auktoritet och att de 
ses som helt generella. Har man en formel i ryggen så har man klarat av 
fysikproblemet. Else-Marie Staberg och Marina Assarsson (1997) 
beskriver hur många elever i gymnasieskolans naturvetarprogram 
”förefaller vara experter på mallkunskap eller ”procedurkunskap” 
(procedural knowledge)”.62 Med det menas att de kan använda och räkna 
med formlerna och har, som Staberg och Assarsson citerar, 
”formelsamlingen som bibel”. Staberg och Assarsson menar att eleverna 
inte har tid att anknyta till något utanför formlerna och matematiken t.ex. 
till en egen erfaren verklighet. Eleverna skulle antagligen inte uttrycka 
och använda sig av enbart mallkunskap om fysikundervisningen inte 
gjorde det möjligt och på ett plan då också ”godkänner” att eleverna 
arbetar på det sättet. Att formler ibland används på ett ytligt sätt 
begränsar värdet av gruppdiskussionerna men skulle kunna mötas på 
flera sätt. Dels kan uppgifterna konstrueras så att det inte går att lösa 
dem genom att bara sätta in siffror i en formel (Heller, Keith & Anderson, 
1992), dels kan läraren uttryckligen ta upp frågan genom att visa på och 
tala om formlers begränsningar och beroende av sammanhangen och att 
det är viktigt att tolka dem. 

Gruppsamtalen ger också eleverna tillfälle att använda formler på ett 
konstruktivt sätt. Ibland används de som utgångspunkter i samtal som 
tolkar och förhandlar om formlernas innebörd, där sambanden mellan 
storheterna ventileras och där de sammanhang där formlerna är 
användbara lyfts fram. Ibland används formler för att knyta ihop ett 
samtal om begrepp och samband och motivera ett svar. Dessa sätt att 
använda formler, att sätta in dem i ett sammanhang och ge dem ”kött på 
benen”, står i kontrast mot att ”formler” ofta setts som en negativ symbol 
för fysikämnet. De har fått stå för det abstrakta och svårgripbara 
(Skolverket, 1994). När eleverna i denna studie talar om formler är det 
också ofta som något lätt negativt som de tar avstånd ifrån. De talar om 
”jävla kraftformeln”, om ”...en massa formler på ett papper” som något 
meningslöst och att formler begränsar tänkandet. (se kap. 8 s. 209-210). 
Men i elevernas arbete med formler kan formler få en positiv roll. Det 
sker i de gruppdiskussioner där formlerna ingår i ett bredare utforskande 

                                                             
62 Staberg hänvisar till Mary Field Belenky et al. (1986) och de olika kunskapsformer de 
presenterar. 
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av begrepp, samband och sammanhang. Formlerna blir då en effektiv del 
av ett gemensamt, begripligt språk som har en innebörd och kan 
kommuniceras. 

En av fördelarna med gruppdiskussioner är att de ger eleverna tillfälle 
att själva koppla samman de egna erfarenheterna med fysiken (kap.5 s. 
130-131). Eleverna får då möjlighet att utveckla förståelse på ett djupare 
plan. Inte bara på så sätt att erfarenheterna hjälper dem att förstå fysiken 
utan också på så sätt att fysiken belyser deras erfarenheter och deras 
livsvärld på ett nytt sätt. Eleverna konstruerar det Belenky et al (1986 
s.112-123) kallar sammanbunden kunskap, ”connected knowing”. Men 
det är inte alltid som erfarenheter automatiskt hjälper eleverna. När de 
inte kan tolka dem på ett fruktbart sätt och tillskriva dem ett relevant 
fysikinnehåll, så kan det leda dem fel. Det är dock inte så ofta det händer i 
grupperna. Ett större problem är att vissa grupper nästan aldrig uttalat 
anknyter till egna erfarenheter. Om undervisningen i fysik läggs upp så 
att eleverna medvetet får öva sig på att se fysiken i sina egna erfarenheter 
och i vardagen och att deras erfarenheter tydligt lyfts fram som en resurs i 
fysikundervisningen, så kan det kanske ge eleverna en vana att även prata 
fysik på det sättet under diskussionstimmarna. Om dessutom uppgifterna 
handlar om sammanhang som är bekanta för eleverna så ger detta 
ytterligare incitament att anknyta till de egna erfarenheterna. Detta är 
något som är relativt lätt att genomföra under de kursavsnitt då eleverna 
arbetar med t.ex. mekanik och ellära men som blir svårare, men som jag 
ser det inte alls som omöjligt, när eleverna arbetar med kärnfysik och 
relativitetsteori. En möjlighet i detta senare sammanhang är att arbeta 
med metaforer och liknelser som anknyter till något bekant och erfaret 
fenomen. (Taber et al. 2006, Taber 2001)    

Att utföra beräkningar är något som ofta ingår i problemlösandet. 
Ibland är det underförstått i uppgifterna att eleverna ska göra egna 
antaganden om värden för olika storheter, något som inte alla elever 
förväntar sig eller klarar av. De ska även kunna räkna, t.ex. hantera 
algoritmer, och inte minst kommunicera vad de gör, eller vill göra, till 
varandra. Eleverna har ibland problem med att förenkla och lösa 
ekvationer och även med att arbeta direkt med formlernas symboler. De 
vill gärna sätta in siffervärden på ett tidigt stadium. Det finns dock 
exempel på hur grupper som är mer erfarna använder sin förtrogenhet 
med hur fysikuppgifter brukar vara konstruerade, fysikens formler och de 
vanligaste ekvationerna och nästan intuitivt räknar med att vissa 
storheter går att förkorta bort i slutändan. Eleverna måste också vara 
förtrogna med aktuella enheter och med betydelsen av att räkna med SI-
systemets grundenheter. Att utföra beräkningar är ofta något som är 
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ganska tidskrävande i grupperna och som kräver diskussion, speciellt för 
de elever som går första året på gymnasiet och som inte är så vana. Detta 
är ytterligare ett skäl till att det inte går att förvänta sig att lösa så många 
uppgifter under en lektionstimme. 

Detta kapitel och nästa 

I detta kapitel är det elevernas tal i fysik som fokuseras och de 
möjligheter respektive hinder grupperna möter när det gäller att utveckla 
diskussionen och att lösa uppgifterna relateras till hur de diskuterar fysik. 
Men utvecklingen av samtalen och därmed möjligheten att det blir ett 
lärande samtal beror inte bara på hur eleverna tar sig an uppgifterna, 
vilka förkunskaper i fysik eleverna har eller på hur uppgifterna är 
formulerade. I nästa kapitel tar jag upp andra aspekter av hur samtalen 
utvecklas i grupperna. Det handlar om gruppernas sociala samspel och 
om hur genus konstrueras i grupperna. 
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Kapitel 7. 

Socialt samspel och genus i grupperna 
I detta kapitel tar jag upp hur det sociala samspelet fungerar i 
diskussionsgrupperna och visar hur genusrelationer byggs upp i 
interaktionen eleverna emellan. I det sociala samspelet uppmärksammar 
jag speciellt hur hierarkier och maktrelationer konstrueras. I 
elevgrupperna, liksom i andra sociala sammanhang, har över- och 
underordning anknytning till olika maktstrukturer i samhället. I 
skolsammanhang kan det handla om t.ex. skolframgång och ålder men 
även om flera andra maktordningar. En del av maktrelationerna är 
knutna till genus.  

När jag beskriver den sociala praktiken utgår jag delvis från 
kvantitativa data. Jag tar upp elevernas talutrymme och tolknings-
företräde, och hur gruppernas arbete styrs. Jag beskriver hur elevernas 
inbördes relationer uttrycks och vem som gör vad. Det handlar t.ex. om 
vem som stöder vem och hur, vem som blir motsagd eller vem som möts 
av tystnad. Men till största delen bygger detta kapitel på en kvalitativ 
diskurspsykologisk analys av hur genus och över- och underordning 
konstrueras i grupperna. Jag undersöker hur eleverna positioneras och 
positionerar sig i relation till dominerande, traditionella 
genusdiskurser63och hur de tar och ges plats i dem eller går utanför dem.  

Talutrymme och tolkningsföreträde 

På ett  plan kan elevernas talutrymme64 illustreras av hur många repliker 
de olika eleverna har i samtalen (se fig. 2). I tre av grupperna tar de olika 
medlemmarna mycket olika plats medan talutrymmet i de övriga 
grupperna är mer jämnt fördelat. Flickor och pojkar har i genomsnitt lika 
stort antal repliker. I de könsblandade grupperna är det oftast en pojke 
som pratar mest (i 4 av 5 grupper) och också en pojke som pratar minst (i 

                                                             
63 Med uttrycket ”traditionella, dominerande genusdiskurser” menas i detta sammanhang 
de normerande diskurser som handlar om att och hur maskulinitet och femininitet bör 
göras. Normen för detta varierar i olika samhällen och olika sociala sammanhang (se s.68). 
64 Talutrymmet redovisa här som den enskilde elevens andel av totalantalet repliker i 
gruppen. Om man istället undersöker antalet uttalade ord blir ordningen mellan eleverna i 
stort sett densamma. I grupp 4 har dock Ivar färre antal ord än Birger och i grupp 7 har 
Julia färre antal ord än Petter. Jag har dock valt att illustrera talutrymme med andel 
repliker då jag anser att det bäst speglar den sociala interaktionen. 
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Figur 2. Talutrymme i grupperna. Anges som andel av 
totalantalet repliker i respektive grupp 

4 av 5 grupper). Hur stor andel av replikerna som varje elev har kan ses 
som en grov uppskattning av vilken plats individerna tar och ges i 
gruppen men det är hur detta utrymme utnyttjas som är det mest 
intressanta. 
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Elever kan inta eller tilldelas överordnade respektive underordnade 
positioner i grupperna på andra sätt än att tala mycket eller lite. I dessa 
sammanhang råder det i stort sett konsensus om att gruppen ska försöka 
lösa uppgifterna och då ses kunniga och drivande medlemmar som en 
tillgång. Att positionera sig eller positioneras som en gruppmedlem som 
kan mycket fysik och därmed som en elev som tar eller ges 
tolkningsföreträde65 blir betydelsefullt. Talutrymme och tolknings-
företräde hänger ibland ihop, ibland inte. Det är t.ex. inte säkert att den 
som talar mest är den som blir mest respekterad och lyssnad på. 

Konstruktionen av den kunniga respektive okunniga eleven sker i 
grupperna genom olika händelser i elevernas interaktion. Det handlar om 
det sätt på vilket eleverna själva tar plats i samtalet, hur de stöder 
varandras påståenden, hur de ifrågasätter varandra och hur de retas med 
varandra. 

I en del av de undersökta elevgrupperna framträder en tydlig över- och 
underordning i elevernas samspel medan andra grupper fungerar mer på 
lika villkor. För att ge en bild av den variation som finns mellan 
grupperna har jag valt att presentera 5 av de ingående 8 grupperna. Jag 
har valt grupper med olika struktur på fördelningen av talutrymmet. I 
grupp 1 och grupp 6 är talutrymmet relativt ojämnt fördelat. I grupp 5 
och grupp 8 är det relativt jämnt fördelat. Grupp 2 representerar ett 
mellanting. Jag har även valt denna grupp därför att den ”sticker ut” i 
materialet då det är en flicka som tar och ges mest talutrymme. 

Grupperna presenteras nedan med grupp 1 först, följd av grupp 6, 
grupp 5, grupp 8 och till slut grupp 2. Ordningen mellan grupperna 
motiveras utifrån att de i viss mån kontrasteras mot varandra. 
Presentationen av varje grupp börjar med en kort beskrivning av 
samspelet i grupperna, sedan tar jag upp hur hierarkier konstrueras 
utifrån positionen som kunnig/okunnig i fysik och analyserar hur genus 
skapas och uttrycks i elevernas interaktion i just den gruppen. Varje 
gruppresentation avslutas med att jag visar om och hur elever förhandlar 
och byter positioner eller konstruerar motdiskurser. Grupperna 3, 4 och 7 
presenteras sedan helt kortfattat. Kapitlet avslutas med en överblick, 
sammanfattning och diskussion. 

                                                             
65  I denna text menar jag med tolkningsföreträde att eleven uttalar sig om fysik som en 
auktoritet. Tolkningsföreträdet gäller alltså fysikdiskursen och positioneringen som en 
kunnig fysikelev. Auktoriteten byggs upp genom att eleven för fram förslag, frågor och 
påståenden om fysik och om diskussionsuppgifterna som de andra medlemmarna i gruppen 
stöder och inte  motsäger(se s. 68)  
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Grupp 1, Hanna, Laban, Lisa och Niklas 

Samspel och ledarskap i gruppen. 

Grupp 1 består av Hanna, Laban, Lisa och Niklas och de löser 
energiuppgifter tillsammans. Diskussionen i gruppen karakteriseras av 
att en elev, Laban, dominerar samtalet medan en av medlemmarna, 
Hanna, deltar mycket lite i lösandet av uppgifterna. Laban positionerar 
sig och positioneras som en auktoritet vad gäller fysikkunskaper men 
hans uttalanden om fysik är ibland bristfälliga. Han framstår dock som 
drivande och säker och han instruerar ofta Lisa, som för anteckningar, 
om hur hon ska skriva. Men några gånger frågar han de andra om hur de 
ska gå vidare och visar att han kan frångå sin position som den som alltid 
vet. Niklas konstruerar sig själv som den trevlige, sociala eleven och 
”smörjer” samtalet med upprepningar och stödjande småord. Han stöder 
ofta Laban i hans uttalanden. Niklas och Laban retar ibland flickorna, 
speciellt Lisa som positionerar sig som en ansvarstagande gruppmedlem. 
Hon tar själv på sig uppgiften att föra anteckningar och hon driver 
diskussionen framåt och ser till att de håller sig till ämnet. Lisa är den 
som mest ifrågasätter Labans påståenden. Hon ger sig dock snabbt men 
uttrycker ingen entusiasm över Labans resonemang. Eleverna talar 
snabbt med korta fåordiga repliker och faller ofta varandra i talet. Tonen 
är vänskaplig men ibland raljerande. 

Positionen som (o)kunnig i fysik  

Laban positioneras/positionerar sig som den mest kunniga fysikeleven. 
Han pratar mycket fysik, han får ta emot betydligt mer stöd än de andra 
gruppmedlemmarna och han motsägs relativt sällan. Han är den som 
oftast uttrycker fysikaliska samband och för in nya fysikbegrepp i 
diskussionen. Hans kunnighet i fysik är dock inte så stor och hans 
uttalanden om sammanhang och begrepp är ofta förvirrande och 
inkonsekventa även om han för det mesta ger uttryck för en stor säkerhet. 
När det gäller positionen som den mest kunniga i fysik i denna grupp 
handlar det snarare om vem som har störst tillit till sina kunskaper och 
om vem som får stöd av gruppen. Labans oemotsagda påståenden leder 
till att gruppens diskussioner inte blir så fruktbara: 

78. Laban: Friktionen tar du ju ut genom att ta massan gånger... gånger 

friktionstalet 

79. Lisa: Ja, men... men är det massan eller är det gravitationskraften. 

(Lisa tittar på Laban)  

80. Laban: Det är massan, jag vet det. 
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81  Niklas:  Det måste va massan. (Lisa tittar ner i sina papper) 

82  Laban: Jaa. 

Laban hävdar här (felaktigt) att man, när man ska beräkna 
friktionskraften, inte ska räkna med tyngdkraften (m·g) eller 
”gravitationskraften” som Lisa uttrycker det, utan bara med massan (m). 
Han får stöd av Niklas trots att det från början var han som föreslog att 
de ska räkna med ”m gånger g”. Laban behöver inte redovisa några 
argument för sin åsikt, att friktionskraften är produkten av bara massan 
(m) och friktionskoefficienten. Det räcker med att han säger ”...jag vet 
det.”.  

Lisa ifrågasätter Labans auktoritet vid flera tillfällen. Hon ger sig dock 
men utan att uttalat hålla med honom och verkar inte helt övertygad om 
att Laban har rätt. Labans tolkningsföreträde förstärks av att både Niklas 
och Lisa böjer sig i de diskussioner där de kommer med förslag som 
Laban inte håller med om. Niklas ger sig snabbt medan Lisa bjuder på 
mera motstånd. Medan Laban i vissa fall kan klara sig vidare med sina 
påståenden genom att bara säga att han ”vet” eller att han är ”säker” så 
ger Niklas lätt upp när argumenten tryter. Han måste bevisa sina 
påståenden för att få rätt och för att gruppen ska gå på hans linje. Detta 
gäller även för Lisa och Hanna.  

Hanna deltar nästan inte alls i själva problemlösandet och hon får och 
tar det i särklass minsta talutrymmet. Hon står bara för 10 % av 
replikerna och hon är mest aktiv när eleverna pratar om annat än 
fysikproblemen. Under en stor del av tiden sitter hon och ritar med 
huvudet lutat över sin pärm. Hannas position som ”utanför-fysikelev” 
konstrueras både av henne själv och av de andra i olika händelser under 
diskussionen. Ett tillfälle är när Lisa frågar om alla håller med att om hur 
hon formulerat svaret på en fråga. Hanna har då suttit och ritat under i 
flera minuter utan att delta i samtalet. 

305. Lisa: Det verkar stämma ganska bra. Är alla med på det? 

306. Niklas: Mmm 

Niklas nickar. Lisa tittar på Hanna och fnissar. Hanna lyfter blicken 

från pappret hon ritat på och tittar på Lisa och fnissar tillbaka. 

Pojkarna tittar inte på flickorna. Laban jobbar vidare med räknaren. 

Niklas kliar sig i ögonen. Hanna återgår till sitt ritande. 

Lisa och Hanna fnissar i ett slags samförstånd över det absurda i 
frågan när det är så uppenbart att Hanna inte hänger med. Samtidigt 
bekräftar de båda Hannas utanförskap.  
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Hanna gör dock flera försök att bryta mot denna position under 
diskussionens gång. I början visar hon att hon vill vara med i 
diskussionen om fysikproblemen. Hon engagerar sig när de väljer ut vilka 
problem de ska jobba med men tas inte på allvar. Laban visar att han 
misstror Hannas omdöme om frågorna, något som Hanna reagerar mot: 

26. Laban: Men vi ska ta två till också 

27. Hanna: Jamen sjuan, den verkar lätt. 

28. Laban: (skrattar till) Bara för att den verkar kort 

29. Hanna: (med eftertryck) Nej. 

Hanna lutar sig tillbaka, tittar ner i pappret och suckar djupt. 

Hanna ber om förklaringar några gånger men gruppen är mer inriktad 
på att lösa så många problem som möjligt än att alla i gruppen ska lära 
sig mer fysik. De andra gruppmedlemmarna räknar inte med att Hanna 
kan bidra med kunskaper som gruppen har nytta av. De använder inte 
heller så mycket energi till att förklara och få med henne i diskussionen. 
Istället för att ge mest plats till den som har störst behov av att fråga och 
delta i diskussionen, är det den som från början kanske har relativt goda 
förkunskaperna som tar mest talutrymme. 

Lisa arbetar mycket seriöst med uppgifterna. Hon frågar relativt 
mycket och frågorna är också relevanta i sammanhangen och tydliggör 
vad diskussionen kan fokusera på för att bli fruktbar. Hon förtydligar vad 
de egentligen kommer fram till när de räknar. Lisa är tveksam inför och 
motsäger ibland Labans påståenden. Hon positionerar sig själv som en 
kunnig fysikelev. Men de andra gruppmedlemmarna positionerar henne 
inte som kunnig, hon bemöts av gruppen på ett annat sätt än Laban. Hon 
motsägs betydligt oftare och får bara hälften så många stöduttalanden, 
och Laban och Niklas retas med henne. Lisas situation kan ses som ett 
exempel på hur en medlem i en grupp positionerar sig själv annorlunda 
än den position hon eller han tilldelas av de andra gruppmedlemmarna. 
Detta kan leda till kommunikationssvårigheter och göra det svårt att 
komma framåt i en diskussion (Ritchie, 2002).  

Genom skämt kan elever hindras att inta en position och få ett 
erkännande som kompetent elev. Lisa är den som blir mest retad av 
pojkarna, vid sju skilda tillfällen. Ibland retar Niklas och Laban henne var 
för sig, ibland retas de tillsammans. De retar också Hanna vid ett par 
tillfällen. Flickorna retar inte pojkarna även om Lisa ibland uttrycker 
irritation. Vid ett tillfälle, när Niklas kommenterar en uträkning, retar 
Laban även honom och påpekar att han inte vet vilka olika tekniker för 
att räkna uppgifter som hör till olika skolämnen. 
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Första gången Niklas och Laban retar Lisa är när hon slår upp sin 
anteckningsbok och det visar sig att hon, i sin ambition att studera 
effektivt, under lektionerna bara antecknar på ena sidan för att kunna 
fylla på senare med kommentarer och nya insikter. Niklas och Laban 
skrattar och påpekar att hon måste bläddra igenom många papper och att 
hon borde tänka på pappersinsamlingen, att inte slösa med papper.  

Niklas skojar också om Lisas namn och vränger till det. Han låtsas att 
de håller på med en TV-inspelning: 

753. Niklas: Idag har vi vår panel här: Laban… Lisa (förvrängt efter-

namn)… (visar med handen) 

754. Laban: ... (upprepar Lisas namn som Niklas förvrängt) Det var bra... 

De skrattar och Lisa boxar till Niklas med handen. 

755. Laban: Så jädra kul… Det måste jag komma ihåg... 

756. Niklas: Det måste man göra 

Lisa boxar till Laban också 

757. Niklas: Ta det lugnt här. 

En annan gång slår Niklas upprepade gånger ”på låtsas” mot hennes 
fingrar med en linjal och deras arbetspass slutar med att han skrattande 
tar hennes sudd ifrån henne och till en början vägrar att lämna tillbaka 
det. Laban kommenterar också hennes teckningar till de 
problemlösningar hon skriver ner med ett kort  ”kindergarten”. Lisa 
svarar på provokationerna med att ömsom skratta, ge tillbaka (när hon 
boxas) och knycka på nacken.  

Det smågnabbande som framträder i grupp 1 kan till synes var ett 
utslag av en skämtsam och lättsam inställning till de andra i gruppen. 
Eleverna vill ha lite roligt tillsammans och göra arbetet med 
fysikproblemen mindre allvarstyngt. Retandet kan t.o.m. ses som en slags 
flört mellan pojkarna och flickorna. Men om man ser till vem som retar 
vem och vad ett förlöjligande kan innebära så träder en annan bild fram. 
Det är pojkarna som retar flickorna. De stärker i det beteendet sin 
relation med varandra samtidigt som de markerar ett avståndstagande till 
Lisa och Hanna, att de inte behöver tas på allvar. Lisa är den som med sin 
mera kritiska inställning och sin ambition kan innebära ett hot mot 
Labans auktoritet och retandet kan vara ett sätt att ”sätta henne på plats” 
och minska hennes auktoritet. Samtidigt stärks då Labans position som 
den som dominerar diskussionerna om fysik. Lisa blir retad mest medan 
Laban inte blir retad alls under denna timme.  
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Genusrelationer 

Konstruktionen av manlighet – tolkningsföreträde och manlig hegemoni 

En stor del av interaktionen i grupp 1 och inte minst konstruktionen av 
den kunniga respektive okunniga eleven kan beskrivas som ett skapande 
av manlig hegemoni66, där pojkarna dominerar grupprocesserna. Alla i 
gruppen deltar i denna konstruktion även om ett visst motstånd kan anas 
i Lisas tveksamhet och Hannas tystnad. Laban och Niklas relation kan 
beskrivas som en överenskommelse om vilken över- och underordning 
som råder mellan pojkarna och vilken hierarki som råder i gruppen i 
övrigt och ett ständigt konstruerande av denna genom bl.a. manlig 
socialisation (Johansson, 2000, s.33-41, 147-148). Laban tar plats och 
positionerar sig som kunnig och med god självtillit. Niklas stöder honom 
med korta uttalanden och upprepningar och drar snabbt tillbaka sina 
egna inlägg om Laban säger emot. Laban positionerar också Niklas 
genom att reta honom för hans okunnighet om skillnaden mellan att lösa 
kemi- och fysikuppgifter. Tillsammans uttrycker de ett avståndstagande 
mot flickorna genom att reta dem. Lisa, som framstår som mest kritisk 
mot Labans förslag och dessutom som ambitiös, är den som blir mest 
retad. Båda flickorna uttrycker på olika sätt en viss kritisk inställning 
men är ändå med och konstruerar Labans auktoritet genom att inte på 
allvar ifrågasätta hans påståenden.  

I konstruktionen av manlig hegemoni i gruppen ingår skapandet av en 
hierarki pojkarna emellan. Den byggs bl.a. upp genom att Laban 
konstrueras som en auktoritet i fysik och genom att Laban retar Niklas. 
Ibland har även artefakter betydelse i det sociala samspelet i gruppen. Vid 
ett tillfälle spelar miniräknaren en viss roll. Det är Laban som sköter 
uträkningarna under lösandet av energiuppgift 2 som kräver mycket 
räknande och han använder Lisas räknedosa. Lisa använder den också 
men bara när Laban tappat intresset för fysikfrågorna och pratar om 
annat. Vid ett tillfälle försöker Niklas ta den för att se hur Laban räknat: 

296. Laban: Vad gör man då? 100 delat, 100 delat på… 

297. Niklas: Får se!  

Niklas sträcker ut handen mot räknaren men Laban drar undan den utom 

räckhåll för Niklas. 

298. Laban: 100 delat med det där. (räknar) 

                                                             
66 En gemensam överenskommelse om manlig överordning och vilken manlighet som har 
högst status. (Johansson, 2000, s.33-41, 147-148). 
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299. Niklas: Jag får se. Men… (drar undan handen och grimaserar) 

300. Laban: Blir det inte 100... 

Laban vill inte släppa den ifrån sig och dela sin kontroll över 
uträkningarna med Niklas. Han vill vara en viktig medlem av gruppen, 
den som sköter räknandet och kan leverera svaren på uppgifterna. 
Räknaren kan också tillskrivas ett symbolvärde, något som kan ses som 
ett exempel på genussymbolism (Harding 1986, s. 17-18). Den står för en 
förtrogenhet med teknik och hanterande av teknik, traditionellt ett 
manligt område. 

Konstruktionen av kvinnlighet – den ansvarstagande skoleleven 

Ovanstående beskrivning av hur manlig hegemoni byggs upp i gruppen är 
samtidigt en beskrivning av hur manlighet gestaltas. En beskrivning av 
hur Lisa positioneras och positionerar sig som en ansvarstagande 
skolelev kan ses som ett exempel på hur kvinnlighet konstrueras i 
gruppen.   

I grupp 1 visar Lisa att hon vill ta ansvar genom att själv föreslå att hon 
ska ta på sig sekreteraruppgiften. Grupperna har ingen speciellt utsedd 
ordförande som har som ansvar att se till att gruppen arbetar på och får 
något gjort och i de flesta grupperna tar sekreteraren en stor del av det 
ansvaret. I grupp 1 är det således Lisa som oftast för diskussionen tillbaka 
till fysiken när de har råkat in på andra spår även om Laban och Niklas 
också gör det vid ett par tillfällen. Exemplet nedan visar hur Lisa reagerar 
när eleverna börjar tala om vad de tycker om en lärare. 

626. Hanna: Jag tycker Per är ganska bra. 

627. Laban: Knutsson? 

628  Hanna: Mm. 

629. Niklas: Njaa 

630. Lisa: Fysik nu! 

Något senare börjar Niklas, Hanna och Laban prata om bilolyckor men 
Lisa deltar inte i det samtalet. Efter drygt en minut förlorar hon 
tålamodet och håller upp sin anteckningsbok för de andra. Laban börjar 
genast med fysikproblemen medan Hanna och Niklas fortsätter att prata 
ytterligare en liten stund. När eleverna är okoncentrerade i slutet av 
timmen och pratar om annat än fysiken så skriver och räknar Lisa under 
tiden. Hon är den som håller ut längst i problemlösandet.  

Att vara en ambitiös skolelev kan ses som en mer individuell sida av 
ansvarstagande. Under diskussionerna konstrueras den ambitiösa 
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skoleleven mycket tydligt av Lisa när hon antecknar på en sida i 
anteckningsblocket och lämnar motstående sida blank. Hon gör det lilla 
extra som inte förväntas, vare sig från de andra eleverna eller från 
läraren. Hon planerar medvetet för att studera effektivt. 

På flera plan positionerar Lisa sig som den mest ansvarstagande 
gruppmedlemmen och hennes agerande kan ses som knutet till en 
dominerande genuskonstruktion. Att vara en ansvarig eller oansvarig elev 
är starkt genuspräglade positioner i skolan på så vis att förväntningarna 
på pojkars och flickors ansvarstagande är olika (Berge 1997). Att vara 
flicka i skolan handlar idag delvis om att förväntas vara mer 
ansvarstagande än pojkarna. Detta gäller både det gemensamma arbetet 
och det individuella. 

Tillfälliga och föränderliga positioner 

Elevernas talande och agerande är inte alltid så entydigt. Det 
dominerande mönster som framträder vid analysen av det sociala 
samspelet kan tillfälligt brytas och eleverna kan inta nya positioner. 
Laban framstår ofta som drivande och rätt auktoritär. Han tar plats i 
diskussionerna, lyssnar inte och visar inte de andra så stor respekt. Vid 
ett tillfälle framkommer dock att han uppfattat att Hanna inte är med i 
arbetet. Han tilltalar henne och visar att han vill ha med henne i samtalet. 
Laban försöker också en gång förklara för Hanna när hon försöker ta sig 
in i diskussionen. Laban frågar också de andra ett par gånger om vad 
uppgifterna handlar om och hur de ska hantera frågorna och visar att han 
kan frångå sin position som den som alltid vet.  

Lisa stöder Laban med korta uttalanden och genom att ge sig när de 
framför olika åsikter. Samtidigt visar hon att hon ibland är tveksam till 
det Laban säger genom att ifrågasätta och inte upprepa Labans 
påståenden utan tystna. Lisa både stöder och visar ett visst motstånd. 
Hon uttrycker ambivalens i sitt förhållande till Labans auktoritet. 

Hanna kommer nästan aldrig in i diskussionerna om fysikuppgifterna 
men hon visar att hon vill ta ansvar. Hon ställer relativt många frågor om 
man ser till att hon har så få repliker totalt.  Vid ett tillfälle då hon under 
en kort stund är med i fysikdiskussionerna blir hon avbruten av Laban. 
Hon ger sig dock inte och de talar med högre och högre röster i munnen 
på varandra.   

Niklas ger sig väldigt snabbt för Labans auktoritet som han då 
samtidigt bygger upp. Vid ett tillfälle, då Laban inte förstår vad 
energiuppgift 5 egentligen handlar om, får dock Niklas vara den som 
tolkar frågan och är för stunden den mest kunniga eleven (se s. 139). 
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 Sammanfattningsvis kan sägas att Laban framstår som auktoritär och 
tar plats men riktar sig ibland till Hanna och tar några gånger hjälp av de 
andra. Lisa stöder Laban men är också ifrågasättande. Hanna 
placeras/placerar sig utanför men försöker ibland bryta in. Niklas är 
undfallande gentemot Laban men får en gång visa att han förstår en 
uppgift bättre än honom. 

Grupp 6, John, Måns, Per och Sune 

Samspel och ledarskap i gruppen 

I grupp 6 arbetar John, Måns, Per och Sune med att lösa uppgifter om 
rörelsemängd och impuls. Per är den som tilldelas/tar på sig 
sekreterarrollen. Alla gruppmedlemmar deltar i lösandet av uppgifterna 
men talutrymmet är ojämnt fördelat, Sune har mer än dubbelt så många 
repliker som John. Gruppen är högljudd och engagerad och pratar nästan 
hela tiden om uppgifterna. Särskilt Per och Sune är mycket utagerande 
medan John är mer tillbakahållen och inte så engagerad. Eleverna faller 
ofta varandra i talet, antalet repliker per minut är högt (26 jämfört med 
ca 20 i de flesta andra grupperna). De ifrågasätter och säger emot 
varandra relativt ofta och Per skriker och fäktar med armarna när han för 
fram sin åsikt. Eleverna skämtar mycket och retas en del med varandra 
och den som blir mest retad är Per. Han tar också på sig rollen som 
gruppens clown. Han deltar dock hela tiden i diskussionen om 
fysikproblemen och ger sig inte trots att hans uttalanden ifrågasätts. I 
denna grupp arbetar de olika medlemmarna med att både försöka 
upprätta, ifrågasätta och ändra hierarkier. De är inte överens om hur 
talutrymme och tolkningsföreträdet ska fördelas i gruppen. Det är en 
strid om sociala positioner. 

Positionen som (o)kunnig i fysik 

I grupp 6 är det Sune som pratar mest medan John är den som har minst 
antal repliker, mindre än hälften av det antal som Sune står för. Trots att 
gruppens arbete så tydligt präglas av en slags tävlan så har talutrymmet 
inget med elevernas positioner som kunniga eller okunniga i fysik att 
göra. Den som pratar minst, John, möts relativt sett ofta av stöd från de 
andra och han ifrågasätts inte så mycket. Att han inte deltar lika intensivt 
i samtalet som de andra kan snarare knytas till att han positionerar sig 
som mindre engagerad i gruppens arbete. När han och de andra 
gruppmedlemmarna högljutt diskuterar och grälar om hur uppgifterna 
ska lösas orkar han efter ett tag inte delta: 

393. John: (jämrande) Vem bryr sig? 
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Sune, som å andra sidan är den som har störst talutrymme, motsägs 
något mer än de andra men får ungefär lika mycket stöd. Han pratar 
mycket och är engagerad i arbetet men vid ett tillfälle positionerar han sig 
själv som ganska okunnig i fysik i jämförelse med de andra: 

332. Måns: Alltså jag har ingen aning.. 

333. Sune: Men vadå...Jag  har typ IG i fysik så ni som är lite begåvade kan 

väl svara då. 

Måns är den elev som tar emot flest stöduttalanden och han ifrågasätts 
relativt sällan. Trots detta så finns det i gruppen ingen tydlig auktoritet 
Eleverna strider om tolkningsföreträdet. De delar upp sig i olika 
grupperingar som för fram olika lösningar på uppgifterna och de tävlar 
om vilken lösning som ”vinner”. 

Ingen av pojkarna positioneras definitivt som den mest fysikkunnige. 
Däremot förekommer en mycket aktiv placering av Per som någon man 
inte behöver lyssna på, som okunnig i fysik. Det sker främst genom att de 
andra retar och förlöjligar honom. I grupp 6 skämtas det mycket och 
högljutt. Stämningen skulle på ytan kunna karakteriseras som ”rå men 
hjärtlig”. Eleverna tar vara på tillfällen att reta varandra. De placerar 
samtidigt varandra och strider om hur de ska/vill positioneras. Per, som 
gärna säger emot och ifrågasätter de andras resonemang, blir på ett 
”skämtsamt” sätt utpekad som gruppens dummerjöns. Han både spelar 
med och gör motstånd och är samtidigt ivrig att få föra fram sina 
synpunkter: 

326.  Per: Men kolla... 

327.  Sune: Vi låter Per få säga nåt dumt.. 

328.  Per: Får jag säga nåt dumt? Får jag säga nåt dumt framför kameran? 

Flera gånger placeras Per som någon som inte är vuxen: 

693.  Sune: Vi låter Per leka. 

--------- 

1113. Sune: (pekar på Per) Så vi räknar och han leker. 

Per gör sitt bästa för att leva upp till bilden som barnslig, 
odisciplinerad och i viss mån oseriös. Han är högljudd och ivrig och viftar 
med händerna. Han är den som för anteckningar i gruppen men 
anteckningarna består bara av en enstaka formel, några siffror utan 
sammanhang och ett stort ”Vi äger” över en hel sida. Men han vill delta i 
diskussionen och ger sig inte trots att han ibland inte blir lyssnad på utan 
istället ganska hunsad:  

848. Per: Får jag förklar... förklara... förklara min tanke? 
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--------- 

856. Per: Får jag? Snälla (räcker upp handen) 

--------- 

864. Per: Ssch...Tack, får jag säga nu? 

865. Måns: : Mm, säg nu. 

--------- 

1121. Per: Men vad jag menar... försöker säga… båda kan ju inte…. 

1122. John: Kan du säga det åt andra hållet eller vara lite tystare? 

Per placeras genom att ständigt bli retad. Men han accepterar inte 
detta utan för högljutt och ibland skrikande fram sina synpunkter och 
hävdar att han måste få yttra sig. Han tar för sig av talutrymmet. 

Genusrelationer 

Maskulinitet konstrueras och avgränsas med skämt  

Medlemmarna i grupp 6 gör sin diskussion till en tävlan. De talar ibland 
om vilka lösningar som ”vinner” och delar ett par gånger upp sig i olika 
konstellationer som argumenterar för olika svarsalternativ mot varandra. 
Ett av de ”vapen” de använder är att skämta och det är Per som blir mest 
utsatt. De andra i gruppen nedvärderar hans kunnighet i fysik och 
positionerar honom samtidigt som omanlig. 

Totalt tar Per emot 19 skämtsamma kommentarer medan de övriga i 
gruppen bara blir retade vid sammanlagt 8 tillfällen. När Per kommer 
med ett påstående om vilka storheter de ska ta hänsyn till när de ska 
beräkna kraften på en rymdsond så tar inte någon upp det till diskussion 
utan Sune bemöter Per med: ”Han sa just nåt jättedumt…Vi får hoppas 
att micken inte hörde det.” Med uttalanden som ”Sluta prata som en 
retard”, ”Vi låter Per leka.” när Per berättar och visar hur en boll kan 
studsa, placerar de Per som en elev vars uttalanden om fysik inte ska tas 
på allvar. Per skrattar med men hävdar sig samtidigt mer eller mindre 
skämtsamt. Vid ett tillfälle då ingen lyssnar på hans förslag lutar han sig 
fram mot mikrofonen och säger: ”Ja, men jag är ett fysikgeni.” Vid ett 
annat tillfälle, när han föreslår ett helt relevant sätt att börja lösa ett 
problem, så kommenterar Måns: 

992.   Måns: (till Per) Raka dig och skaffa ett jobb. 

993. Per: Raka mig? (känner på kinden) 

994.  John: (skriver på sitt papper) 3 gånger... 

995.  Per: Okej då 
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996.  Sune: Tam, tam tarum... (gnolar) 

997. Per: Jag skulle... Jag ska bli fysiker vet ja... 

998.  Måns: (gnolar vidare) Tam, tam tarum, tam tam… 

Måns uttalande kan tolkas som att Per positioneras som någon som 
inte kan ses som en vuxen man. Det är omöjligt att säga om Måns 
egentligen tycker det är viktigt att raka sig och ha ett jobb men genom att 
föreslå det till Per tillskriver han honom en avsaknad av en mogen 
maskulinitet. Per uppfattar och bekräftar undermeningen genom att 
svara med att han ska bli fysiker, han ska ha en plats i ett sammanhang 
som förknippas med maskulinitet. Att Per blir retad handlar alltså både 
om att placera honom som någon som inte kan bidra till att utveckla 
fysikdiskussionerna, som barnslig och som en pojke, eller ung man, 
utanför maskulinitetsnormen. 

Genom att placera en av medlemmarna utanför maskulinitetsnormen 
så artikuleras dess gränser och övriga gruppmedlemmarna positionerar 
sig inom dessa gränser. I denna grupp förekommer de tydligaste 
exemplen på hur pojkarna genom sitt skämtande arbetar med att 
konstruera och förhålla sig till maskulinitet. Ett par av skämten handlar 
om storleken på penis, t.ex. när eleverna diskuterar vad som händer om 
en bil med stor massa krockar med en liten bil och om det finns moraliska 
aspekter på att köra stora bilar: 

1076. Sune: Det första, svaret på ettan här: Är det omoraliskt att köra stora 

bilar? 

1077. Måns: Ja 

1078. Sune: Dom med stora bilar har liten penis. 

De skrattar 

1079. Per: Va! 

1080. John: Så ju mindre bilar desto större penis. 

1081. Måns: Ja! 

1082. Sune: (pekar på Måns) Fast jag håller inte helt med honom 

1083. Per: Vad kommer vi att säga när alla som köpt bilar kommer i typ 

mini-Micran? 

1084. Måns: (mot kameran) Det är därför jag har en Ford Ka. 

De skrattar 

1085. Per: Ford! Jaså Ford Ka (otydligt)..små.. 

1086. Sune: Han sa just.. (pekar på Måns) 

1087. Måns: Och en Mini Cooper. 
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1088. Per: Nej, det är min. Nej, jag ska faktiskt köpa.. 

1089. Sune: (pekar på Per) Hans är en Mini Cooper.. 

1090. Måns: Nej, det är min säger jag.... Jag trodde du kallade din Mini 

Cooper 

1091. Sune: (pekar på Per) Det var just det han gjorde 

1092  Per: Min är en Mini Cooper 

Det förekommer också sexistiska skämt som verkar sammanhållande, 
gränsdragande och som höjer pojkarnas status. Eleverna fortsätter 
diskussionen om bilar och om en krock mellan en liten bil och en stor bil:  

1108. John: Alltså så här...det lär ju ha varit en tjej som kör den här bilen.. 

De skrattar 

1109. John: Jamen vänta... Vem skulle frontalkrocka med XC90? (stor bil, 

min anm.) 

De skrattar våldsamt 

1110. John: Och det där vill jag inte säga framför kameran. 

1111. Sune: Det säger man… 

1112. Måns: Det är en kvinnlig lärare som spelar in oss...(kastar en blick in 

i kameran) Nej, det var en man, det var nog mer en man (Måns tar 

tillbaka att de tidigare sagt att det måste varit en kvinna som krockat 

med en XC90, min anm.). 

De skrattar 

1113. John: Ja, jag håller faktiskt med (viftar med handen) 

1114. Per: (tittar in i kameran) Vi bryr oss inte om kön, i alla fall inte jag. 

1115. John: Det var en man. 

1116. Per: Jag bryr mig inte om kön. 

1117. Sune: Okej vi läser vidare 

1118. Per: (mot kameran) Stäm dom tre. Stäm dom tre. Inte mig! 

1119. Sune: Alltså vi är inte höga även fast det verkar så. 

De skrattar 

John uttrycker att det måste vara ”en tjej” som gör något så idiotiskt 
som att krocka med en XC90 och i och med detta positionerar han 
kvinnor i allmänhet som ”de andra” och som inte kompetenta inom detta 
område. Elevernas fortsatta uttalanden tolkas som att de driver med ett 
upplevt krav på att vara ”politiskt korrekta”. Genom att skämta om att de 
inte borde utpeka kvinnor som sämre bilförare tar de avstånd från och 
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även makt över en genusdiskurs som de konstruerar som norm i 
samhället. 

Den oansvarige eleven – en position knuten till maskulinitet 

Eleverna i grupp 6 driver med sig själva som slarviga och oansvariga. När 
de ska börja diskussionen visar det sig att de varken har penna, papper, 
räknare eller formelsamling med sig. Sune säger till mig ”Vi är inte vana 
att behöva jobba på våra fysiklektioner, det är det du får se nu alltså”. När 
Peter, deras lärare, kommer in i rummet och frågar hur det går säger 
Sune ”Vi saknade bara arbetsmoral, anteckningsblock och penna och 
miniräknare”. Peter ler och replikerar ”Vad chockad jag blir” och både 
lärare (jag och Peter) och elever skrattar åt de slarviga pojkarna. Deras 
positioner som slarviga och oansvariga möts visserligen av lite 
avståndstagande ironi men ifrågasätts egentligen inte utan accepteras och 
visas en del uppskattning. Pojkarna uppfyller förväntningarna på hur 
”pojkar är”. Lärarna är trots allt roade och kanske också charmerade av 
de oansvariga pojkarna. Becky Francis (2000, s. 118) beskriver hur lärare 
ofta är med och konstruerar pojkars ”grabbiga” manlighet och också 
uppskattar deras skämt. Ann-Sofie Holm (2008, s.122, 129) tar upp att 
det ofta är under improviserade och skämtsamma former och lite vid 
sidan av den striktare undervisningen, som lärare förstärker 
könsstereotyper genom sina kommentarer. 

Eleverna arbetar nästan hela lektionen med uppgifterna så de avvisar i 
praktiken inte skolarbetet. Men på en punkt så konstruerar de slarvighet 
och oansvarighet i det de gör. De anteckningar som Per åstadkommer och 
som ska redogöra för deras lösningar består av ett stort ”Slutsats: Vi Äger 
– trots att vi blandar små och stora bokstäver”, en formel och några 
siffror utan sammanhang. Måns kommenterar ”Coolt att han satt upp typ 
fel svar” och Sune säger: ”Coolt att han.. skrev typ ”Ägde” och så har vi 
inte mer papper kvar att skriva på” Alla skrattar men ingen gör några 
ansatser till att skriva mer seriösa anteckningar. 

Tillfälliga och föränderliga positioner 

Samspelet i gruppen domineras i viss mån av hur resten av gruppen retar 
och placerar Per som okunnig, omogen och därmed omanlig. Ibland blir 
även de andra gruppmedlemmarna retade och placerade som 
inkompetenta. När John tar upp sin räknare för att göra en uträkning så 
utbrister Måns: ”Nej, låt inte honom räkna!” och när Måns påpekar att 
Sune har ett argument så utbrister John: ”Men, skit i Sune!” Att verbalt 
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trycka till varandra är en del av jargongen i grupp 6 och även John, Sune 
och Måns får någon gång känna av det.  

Per blir mycket retad men han får också erkännanden. Vid ett tillfälle, 
när eleverna diskuterar om en rymdsond som rör sig med konstant 
hastighet påverkas av en kraft, påpekar Per att det i så fall måste innebära 
att den utsätts för ett friktionsmotstånd.67 

303. Per: Alltså då måste det vara en friktionskraft i rymden där det inte 

finns nånting vilket är lite intressant.. 

304. Måns: Det är sant det spelar inte... 

305. Sune: Ja faktisk.. 

Per knäpper händerna och bugar sig. 

Att Per gör ett litet spektakel av att han får ett erkännande blir en 
markering av att det inte är ofta han placeras i positionen som kunnig. 

På ett annat plan finns också en motsägelsefullhet och en förändring i 
elevernas positionering av sig själva och gruppen. I börja av diskussionen 
framställer de sig som ansvarslösa och nonchalanta och knappast 
inställda på att jobba hårt. Men under diskussionstimmen är det just det 
de gör. De är mycket engagerade i uppgifterna och ivriga komma fram till 
ett svar. Under en och samma timme positionerar de sig verbalt och 
genom sitt slarv med anteckningarna, som ansvarslösa samtidigt som de i 
sitt engagemang positionerar sig som ansvarstagande. Detta kan jämföras 
med resultatet från Ann-Sofie Kalats (2006) undersökningar av pojkar på 
naturvetenskapsprogrammet. Hon visar hur de lyckas balansera 
positioner som innebar ett avståndstagande från skolarbetet samtidigt 
som de bygger upp positioner som framgångsrika elever. 

Grupp 5, Anna, Christina, Maria och Sanna 

Samspel och ledarskap i gruppen 

I grupp 5 arbetar Ann, Maria, Sanna och Christina med uppgifter som 
handlar om elektriska och magnetiska fält. Maria är utsedd till 
sekreterare. I denna grupp finns ingen informell ledare. Alla 
gruppmedlemmar deltar i arbetet och talutrymmet är jämt fördelat. 
Socialt fungerar grupp 5 smidigt. Eleverna skrattar och har roligt och alla 
är med i samtalet. Ibland blir de dock lite ställda och vet inte hur de ska 

                                                             
67 Om ett föremål som påverkas av en kraft inte accelererar utan har konstant hastighet så 
innebär det att föremålet också utsätts för en motriktad  och lika stor kraft. 
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komma vidare med uppgifterna och tystnar, funderar och bläddrar i 
böckerna. Sanna är i början rätt tystlåten men kommer så småningom 
mer och mer in i diskussionen.  De jobbar koncentrerat med uppgifterna 
hela tiden.  

Positionen som (o)kunnig i fysik 

Ingen av eleverna i gruppen tar eller ges någon dominerande position 
vare sig det gäller att styra gruppens arbete, dominera talutrymmet eller 
att få och ta tolkningsföreträde. Alla elever bidrar med insikter och 
hjälper till att klargöra fenomen och förlopp och knyta dem till fysikens 
begrepp och formler. De utvecklar alla skolfysikdiskursen i sitt samtal 
även om de gör det på lite olika sätt. Det antal stödrepliker som uttalas 
ligger på en medelnivå jämfört med de andra grupperna. Christina är den 
som uttalar markant flest stöduttalanden men när det gäller hur mycket 
stöd de enskilda gruppmedlemmarna får av de andra så är det jämnt 
fördelat. De säger emot varandra vid endast sex tillfällen vilket är 
jämförelsevis sällan. Oftast utvecklas samtalet genom att de tar tag i 
varandras uttalanden och spinner vidare på dem eller genom att de för 
fram nya tolkningar av vad de ska göra eller nya lösningsförslag.  

Även om ingen av eleverna av de andra placeras som vare sig mer 
kunnig eller mer okunnig så är det en elev, Anna, som nästan 
positionerar sig själv som okunnig. Anna lyfter flera gånger fram 
samband och observationer som har potential att föra diskussionen 
framåt men vid flera tillfällen konstruerar hon sig som en elev som yttrar 
sig på ett sätt som inte passar i sammanhanget, som inte passar i ett 
samtal om fysik mellan elever som redan har studerat fysik under drygt 
ett år. Hon gör det genom att ofta säga förlåt, tystna och stundom ta 
tillbaka sina yttranden.  

157. Anna: Vänta är inte det växel...? Förlåt...Eh... Det är risk att jag gör 

bort mig. (Med mycket tyst röst:) Är inte det växelström? 

I detta fall, när eleverna diskuterar om en strömkrets från ett bilbatteri 
skulle kunna påverka en kompassnål, så är hennes uttalande helt 
relevant. Om det vore växelström så skulle nålen inte röra sig alls. 
Gruppen följer också upp Annas fråga och konstaterar efter en kort 
diskussion att ett bilbatteri ger upphov till likström. Vid andra tillfällen 
säger Anna bara ”förlåt” och ”jag skojar” efter uttalanden och frågor och 
hennes funderingar följs inte upp. 

Anna är samtidigt den i gruppen som kommer med de flest uttalanden 
om fysik och hon bidrar mycket aktivt i arbetet med lösningarna. I det 
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bemötande hon får från resten av gruppen så placeras hon inte alls som 
okunnig. Hennes röst blir uppmärksammad på samma vis som de andras. 

Genusrelationer 

Kvinnlighet konstrueras som motsats till manlighet 

I grupp 5 tävlar eleverna inte med varandra. De verkar istället mycket 
måna om konsensus och säger sällan emot varandra. De bygger inte 
heller upp någon över- och underordning, de delar på talutrymmet och 
alla gruppmedlemmarna får lika mycket stöd. Samtalet byggs istället upp 
som ett gemensamt utforskande där korta uttalandena bygger på och är 
en fortsättning på föregående uttalanden (adderande samtal). Detta sker 
t.ex. när eleverna arbetar med en uppgift om varför det är farligt att vara 
nära högspänningsledare och de börjar förstå att de kan jämföra med hur 
blixtnedslag uppkommer och att det har att göra med höga elektriska 
fältstyrkor. De kopplar också avståndet till ledningen till fältstyrkans 
storlek (fältstyrkan=spänningen/avståndet,  =U/d):    

524. Maria: Det var med blixten va? 

525. Anna: Jamen, den kommer jättesnabbt 

526. Maria: (pekar) Men det borde väl vara den hära eller hur? För vi har 

ju spänningen och så har vi avståndet där. 

527. Anna: Det är U delat på d. 

528. Sanna: Ja 

529. Christina:(läser ur sin bok) Fältstyrkan mellan två plattor... 

530. Sanna: (bläddrar i sin bok) Vilken sida är vi på? 

531. Maria: Eh... sjutton. 

De bläddrar och läser 

532. Sanna: Så man får som en blixt i sig eller? 

533. Anna: Mm 

Att Anna positionerar sig själv som en elev som inte är säker på att 
hennes uttalanden är relevanta kan också ses som motsatsen till en 
inriktning mot tävlan och konkurrens. Hennes många ”förlåt” 
konstruerar i stället en position som någon som inte gör anspråk på att ta 
för mycket plats i diskussionen.  

Eleverna säger sällan emot varandra och ett känsligt ögonblick i 
diskussionen är när Anna och Sanna ställer frågor som indirekt 
ifrågasätter Christinas och Marias påstående om att ett rostfritt kylskåp 
är negativt laddat pga. att en metall har ”fria elektroner” (uppgift 1). Anna 
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säger: ”Varför är de bara negativa? ” ”Men varför finns det inte protoner i 
metallen?” och Sanna fyller i att i närheten av en negativt laddad ballong: 
”... borde de negativa skjutas från och de positiva attraheras.” Men istället 
för att ta upp och reda ut frågorna så tystnar gruppen och lämnar 
uppgiften. De har i detta fall svårt att hantera motsägelser vilket kan 
tolkas som en viss konflikträdsla. 

Eleverna skämtar och skrattar men de retas knappt alls med varandra. 
Vid ett tillfälle skrattar de åt Marias teckning av ballonger, väggar och 
kylskåp och Maria skrattar med. Senare, när de tittar på hur Maria 
illustrerar uppgift 2, så berömmer både Sanna och Christina hennes 
teckningar. 

I grupp 5 konstrueras kvinnlighet i enlighet med de 
kvinnlighetsdiskurser som handlar om stöd och konsensus istället för 
ifrågasättande och om att inte ta plats istället för att dominera. 

Tillfälliga och föränderliga positioner 

Diskussionen i grupp 5 framstår som homogen på så sätt att elevernas 
positioner är ganska stabila. Alla elever tar ansvar för att föra 
diskussionen framåt och de är måna om att vara överens. De säger sällan 
emot varandra. En gång kan en konflikt skönjas i gruppen och det är när 
Anna, med mycket lätt hand, positionerar Sanna som icke ansvars-
tagande. Sanna bidrar inte till det gemensamma arbetet att då och då går 
och tända lamporna i rummet de sitter i. De slocknar med jämna 
mellanrum eftersom eleverna sitter så stilla. Anna reagerar på att Sanna 
aldrig erbjuder sig att tända lamporna och hon föreslår att de ska byta 
plats. Sanna skulle då lättare kunna nå strömbrytaren:  

Lampan slocknar 

236. Christina: Jag går och tänder igen. 

237. Anna: Kan vi inte… byta sida?  

238. Sanna: (letar efter en väggkontakt bakom sig) Det borde finnas en... 

Genom sitt uttalande om väggkontakten visar Sanna att hon uppfattat 
Annas kritik mot att hon låter de andra springa och tända. Under resten 
av timmen är hon med och tänder lampan och avvisar på så sätt 
positionen som oansvarig. 
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Grupp 8, Erik, Anders, Simon, Petra, Åsa 

Samspel och ledarskap i gruppen 

Grupp 8 är den diskussionsgrupp som har flest medlemmar, 5 stycken. 
Det är Erik, Anders, Simon, Petra och Åsa och de arbetar med uppgifter 
som handlar om harmonisk svängning. Alla i gruppen verkar vara på gott 
humör men de skämtar mycket sparsamt. De skrattar och fnissar dock en 
del när de läser uppgifterna. De retas inte alls med varandra. Ingen av 
eleverna dominerar i gruppen och ingen blir heller lämnad utanför. Erik 
tar på sig att anteckna gruppens lösningar. De är koncentrerade på 
uppgifterna och diskuterar inget annat under denna lektion. Alla 
gruppmedlemmar engagerar sig i arbetet, bidrar till lösningarna och delar 
helt jämnt på talutrymmet. Från början är de överens om hur uppgifterna 
ska lösas men när de arbetar med den sista uppgiften, som tar lång tid, så 
har de olika angreppssätt och diskussionen hettar till lite.  

Positionen som (o)kunnig i fysik 

I denna grupp träder det inte fram någon speciell ledare och inte heller 
någon som tydligt positioneras som mer eller mindre kunnig i fysik än de 
andra. Eleverna delar mycket lika på talutrymmet och alla eleverna bidrar 
med synpunkter och förslag. Deras diskussion är rätt intensiv och de 
säger relativt ofta mot varandra68. Antalet stöduttalande ligger strax 
under medelvärdet för alla grupperna. Att alla yttrar sig och deltar i 
diskussionen beror mer på att de tar sig talutrymme och bemöter 
motsägelser än att de aktivt stöder och uppmuntrar varandra. 

Simon kommer med något fler förslag än de andra om hur de ska 
arbeta med uppgifterna. Han motsägs också sällan av de andra men han 
får inte mer stöd än de övriga pojkarna. Han dominerar inte debatten 
utan de andra medlemmarna tar nästan lika många initiativ. I stort sett 
sker diskussionen utan att någon speciell elev positioneras som mer 
kunnig eller okunnig i fysik än någon annan.  

                                                             
68 41 gånger under denna lektion. I genomsnitt säger gruppmedlemmarna mot varandras 
påståenden 19 gånger per grupp och diskussionstillfälle.   
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Genusrelationer 

Kvinnlighet och manlighet - light 

Vid en jämförelse mellan de olika grupperna så framträder Grupp 8 som 
den könsblandade grupp där genus tycks ha minst genomslagskraft och 
traditionella konstruktioner av genus är inte så framträdande. Trots detta 
finns det svaga tendenser till upprepningar av mönster som är tydligare i 
de andra grupperna. De riktas lite fler stödjande repliker mot pojkarna 
och flickornas uttalanden motsägs i högre grad. Flickor och pojkar ställer 
ungefär lika många frågor till gruppen men det är Petra och Åsa som talar 
mest tydligt om ”att förstå” eller ”inte fatta”. Gruppen skämtar inte så 
mycket men det är pojkarna som står för de skämt som förekommer. Erik 
är utsedd som sekreterare men parallellt med honom för också Åsa 
oombedd anteckningar. Hon formulerar slutsatser och gör uträkningar 
och får då själv ett eget papper med resultaten av gruppens diskussioner. 
Åsa positionerar sig som ambitiös. I alla de andra grupperna har 
medlemmarna nöjt sig med ett gemensamt protokoll.  

Uppgifternas utformning och genusrelaterade erfarenheter. 

De uppgifter eleverna arbetar med är formulerade så att de beskriver 
sammanhang eller händelser som eleverna kan förväntas vara bekanta 
med. Fråga 2 handlar om hur man ska kunna väga en fisk när skalan på 
fiskvågen är bortnött. Det står också angivet att fiskvågen är konstruerad 
som en fjäder.69 När eleverna läser uppgiften förstår Anders och Simon 
direkt hur fiskvågen fungerar men det gör inte Åsa och Petra: 

110. Erik: Då tar vi tvåan 

111. Anders: (tittar på pappret) Jamen då är det bara… det är ju så...Var det 

inte så..? 

112. Simon: Jamen den drar ju ut för varje… 

113. Anders: Den drar ut sig lika mycket för varje. 

114. Simon: Precis 

115. Petra: Va? Jag fattar inte! 

                                                             
69 Harmoniska svängning, uppgift 2:   Du är långt ute i väglöst land på en fisketur när du får 
ditt livs napp. Du inser att ni inte kan bära den makalöst stora rödingen tillbaka till 
civilisationen utan du och ditt sällskap måste äta upp den på plats. Men du vill veta hur 
mycket den väger för att kunna skryta om det senare. Som tur är har du med dig dina 
föräldrars gamla fiskvåg som består av en fjäder och en graderad skala. Men tidens tand har 
gnagt bort graderingen och siffrorna. Efter en stunds grubblande inser du att du kan ha 
nytta av din kurs i fysik B och av att ditt tält ligger i en förpackning där tältets massa är 
angiven. Hur gör du för att bestämma fiskens massa? 
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116. Simon: Jamen, om du hänger nånting i en fjäder... 

117. Petra: Ja  

118. Simon: För varje... 

------------ 

124. Simon: Om vi säger att du hänger på ett kg då rör den sig 1 cm. 

Hänger vi då på två kg då kommer den ha rört sig 2 cm. 

125. Petra: Men vadå, gammal fiskvåg, det är väl..? 

126. Simon: Jamen, det är precis en sån där Newtonmeter 

127. Åsa: Det är det? 

128. Simon: Ja.. 

129. Åsa: Jaha  

130. Simon: Så ser en gammal fiskvåg ut 

131. Åsa: Jag visste inte vad det var, en gammal fiskvåg.. (skrattar) 

Om inte Simon och Anders hade förklarat för Åsa och Petra hur 
fiskvågen var konstruerad så hade de kanske inte lyckats lösa uppgiften. 
Det går inte att säkert uttala sig om orsaken till att pojkarna direkt förstår 
konstruktionen medan flickorna står frågande. En möjlig förklaring 
skulle kunna vara att de har olika erfarenheter av fiske och fiskeredskap. 
Det sammanhang som uppgiften är inskriven i är inte genusneutralt. Det 
är fler män än kvinnor som har fiske som hobby och som kan tänkas 
komma i kontakt med en fiskvåg. 70 Att flickorna inte förstår en del av en 
fysikuppgift och att den handlar om en erfarenhetsvärld knuten till 
manlighet kan i så fall förstärka bilden av att fysik är en verksamhet för 
män. 

Ansvarstagande för skolarbetet – en möjlig del av manlighet 

I grupp 8 är det Erik som är sekreterare. Han föreslår sig själv efter det 
att Simon blivit föreslagen men vägrat. Erik frågar ofta de andra om vad 
han ska skriva och verkar mån om att anteckningarna ska vara 
fullständiga. Gruppens protokoll är också mycket prydligt och det går för 

                                                             
70 Moira von Wright (1999) har i ”Genus och text. När kan man tala om jämställdhet i 
fysikläromedel?” skrivit om hur fysikböcker från grundskolan bidrar till att konstruera 
fysiken som manlig. Hon menar att det måste finnas en allmängiltighet i exemplifieringar 
och kontextualiseringar så att texten kan förstås  av elever med olika erfarenheter (ibid. 
s.32). Sylvia Benckert och Else-Marie Staberg (1988) har granskat läromedel i naturämnen i 
”Riktar sig läromedel i NO-ämnen mer till pojkar än till flickor?”. De tar bl.a. upp att det är 
viktigt hur den mänskliga anknytningen av ämnen framställs i böckerna och att det är 
problematiskt när exemplen hämtas från områden som pojkar är mer intresserade av än 
flickor (ibid. s. 25). 
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det mesta lätt att följa resonemangen. Erik positionerar sig som 
ansvarfull i sin sekreterarsyssla. De andra i gruppen ger honom förslag på 
hur han kan skriva. De kommenterar inte hans anteckningar eller 
skämtar om dem. 

Erik arbetar seriöst och tar sin uppgift på allvar. Han markerar inget 
avståndstagande till arbetet. Han blir inte retad av de andra utan hans 
inställning är accepterad. I detta sammanhang är ansvartagande en 
möjlig position även för en pojke. Att ta ansvar ligger inom gränserna för 
den manlighet som konstrueras i denna grupp. 

Tillfälliga och föränderliga positioner 

Ibland utmanas jämvikten i grupp 8 och eleverna kan tillfälligt tilldelas 
positioner som okunniga genom att de andra säger emot eller inte 
lyssnar. Så sker t.ex. när Åsa vill delge de andra ett resultat hon räknat ut. 
När de andra inte vill lyssna till det resultat hon entusiastiskt kommit 
fram till så ger hon sig inte utan upprepar sitt värde för amplituden gång 
på gång: 

” Jag fick det till 15!---  Hallå, nu fick jag amplituden till 15! ---  Jag fick 
amplituden till 15,35”. 

Efter ett tag tar de andra upp hennes resultat till diskussion och hon 
blir lyssnad på. 

Åsa positioneras tillfälligt som en elev som inte kan bidra till 
diskussionen. Hon är också den elev som får ta emot minst antal 
stöduttalanden och blir mest motsagd. Hon nedslås dock inte eller tystnar 
utan fortsätter att vara aktiv i diskussionen. Hon tar sig en plats och de 
andra accepterar och driver inte på något utestängande. 

Grupp 2, Agneta , Carl och Pontus 

Samspel och ledarskap i gruppen 

Agneta, Niklas och Pontus diskuterar samma energiuppgifter som grupp 
1. Jämfört med grupp 1 delar eleverna i grupp 2 mer lika på talutrymmet 
och alla är aktiva. Alla i gruppen ger uttryck för att de, i alla fall efter ett 
tag, förstår vad de andra talar om. Eleverna positionerar sig eller 
positioneras som stödjande, positiva och seriösa fysikelever och de 
lyssnar på varandra. Agneta är sekreterare men hon hinner trots det styra 
och livligt delta i diskussionen och visar flera gånger att hon vill gå till 
botten med uppgifterna och förstå resonemangen. Carl positionerar sig 
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som social och engagerad och den långa behandlingen och diskussionen 
av varje problem gör att han uttrycker att han förstår sammanhangen fast 
han av läraren inte anses som så framgångsrik i fysik. Pontus positionerar 
sig som den som kan leverera svar men styr inte diskussionen. Eleverna 
är uppenbart nöjda och glada över sina lösningar på uppgifterna. 

Grupp 2 har roligt tillsammans. När de inleder diskussionen fnissar de 
lite över att de blir inspelade. Carl stirrar ofta in i kameran och när de 
andra ser det så skrattar de. Från början är deras samtal om fysiken 
trevande och lite spänt. Så småningom blir de mer avspända, skrattar 
mer och blir samtidigt också mer engagerade i uppgifterna. Agneta 
skrattar mest och föreslår mot slutet av diskussionen att de ska sjunga en 
sång tillsammans inför kameran, något som pojkarna ler åt men inte går 
med på. Men hon får dem alla att till slut vinka till kameran och 
tillsammans säga ”Hej då". Att de skrattar och ler så mycket mot 
varandra kan tolkas som att eleverna signalerar att de är ointresserade av 
att själva ha tolkningsföreträde och makt. 

Positionen som (o)kunnig i fysik. 

I grupp 2 positionerar sig Pontus som den som kan mest fysik genom att 
ofta föreslå förklaringar och visa på samband när de löser uppgifterna. 
Han är t.ex. den som först nämner att de kan utnyttja sambandet mellan 
en bils ursprungliga rörelseenergi och friktionsarbetet när den bromsar 
för att beräkna bilens ursprungshastighet. Pontus position som den mest 
kompetente fysikeleven verkar inte vara något som de andra vill 
ifrågasätta, han motsägs nästan aldrig. Pontus uttrycker inte heller att 
han måste försvara sin position. Ibland säger han att han är osäker eller 
att han tror att något i hans resonemang är fel och öppnar därmed för de 
andras frågor och inlägg. Pontus är inte en absolut auktoritet utan har 
behov av hjälp från de andra även om de inte tycks ha samma 
förkunskaper som han. I samspelet eleverna emellan skapas en auktoritet 
som inte är auktoritär. 

Agneta framstår som drivande i gruppens arbete och hon har det 
största talutrymmet. Hon är den som tar emot de flesta stöduttalanden. 
Det är från Pontus det mesta stödet kommer. Hon tar och ges mycket 
plats i samtalet och hennes entusiasm för arbetet får blomma. Men hon 
positioneras inte som den mest kunniga i gruppen. Dels är det Pontus 
som får mest stöd för sina uttalanden om fysiken medan stödet till 
Agneta ofta kommer i samband med att hon ger förslag på hur de ska 
arbeta med uppgifterna och talar om vad hon antecknar. Hon motsägs 
också relativt ofta när hon kommer med påståenden och förslag om 
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fysiken och uträkningarna. Carl motsägs bara hälften så ofta och Pontus 
nästan aldrig. 

Carl ses av sin lärare som en elev som inte har det så lätt med fysiken. I 
denna grupp blir dock hans position som den minst kunnige i fysik inte 
speciellt framträdande. Genom att han aldrig direkt placeras av de andra 
som okunnig och genom att varje uppgift ägnas mycket tid, får han 
möjlighet att fördjupa sin förståelse och blir inte lämnad utanför. Han 
kommer knappt alls med egna lösningsförslag men han bidrar till 
diskussionen med tolkningar och förtydliganden. Han positionerar sig 
som aktiv och involverad som t.ex. när han förtydligar vad det är för siffra 
som Pontus talar om: 

106. Pontus: Men jag gör precis som igår. Rörelseenergi blir ju friktion… 

Jag gångrar med 0,8. 

107.  Carl: Friktionskoefficienten. 

I grupp 2 finns överordnade positioner med Pontus som den mest 
kunnige eleven och Agneta som den drivande eleven med mest 
talutrymme. Dessa positioner markeras dock inte så hårt, de öppnas för 
omförhandling av eleverna själva. Pontus uttrycker osäkerhet och att han 
behöver de andras hjälp och Agnetas positionering som drivande och 
ambitiös blir mindre framträdande genom hennes många skratt. 
Hierarkin i gruppen tonas också ned av att den mest okunniga eleven tar 
plats och deltar i gruppens arbete.  

Genusrelationer 

Konstruktionen av kvinnlighet – Ambition, engagemang och inriktning 
mot att förstå 

Att en flicka är drivande och har mest talutrymme i sin grupp 
förekommer bara i grupp 2. Agneta positionerar sig dessutom som 
ambitiös och engagerad. Hon för anteckningar men räknar också om 
talen efter det att Pontus räknat för att riktigt sätta sig in i och förstå 
lösningen: 

204. Agneta: Jag ville bara kolla om det…32 lika med… friktionskraften 

blev 18... 

-------- 

212. Agneta: …de här... 0,8. Jag ska bara kolla om jag... jag har förstått 

det... så nu... 

Agneta nöjer sig inte med att bara skriva ner en formel (Ek = mv2/2= Ff 
· s) som en grund för deras lösningar. Hon skriver och formulerar den 
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också i ord (”All rörelseenergi övergår helt till friktionsarbete”). Hon har 
också en rutin för att hålla reda på siffervärden. Hon kommenterar: 

556. Agneta: Det är som bra att ha det nerskrivet så man vet. Värdena 

skriver jag alltid inom parentes så jag har koll på det. Skitbra... Då 

skriver vi det. Ek… 

Agneta skrattar allra mest. Hon tar tid på sig att skriva och sätta sig in i 
och motivera sina lösningar och hon ursäktar ibland sin omständlighet 
genom att skratta. I kombination med att hon positionerar sig som 
ambitiös kan skrattet fungera som en signal till de andra att hon inte 
utmanar dem utan söker samarbete och inte konfrontation.71 Hon driver 
också med sig själv och de anteckningar hon gör: 

53. Agneta: Vad fint jag skriver….världens sämsta... 

--------- 

302. Agneta: Mmm... Jag ritar min fina bil igen (ritar)..Äh..Skitbra! 

De andra tittar och skrattar. 

Pojkarna verkar roade av Agneta. De rycks med av Agnetas goda 
humör och av att uppgifterna engagerar dem. Stämningen i gruppen blir 
uppsluppen mot slutet av diskussionen. Carl skrattar uppenbarligen en 
gång över att Agneta skrattar så mycket. En annan gång, då hon ger 
uttryck för att hon inte hänger med i resonemanget, så klappar han henne 
tröstande på huvudet. Han positionerar henne som lite virrig och kanske 
barnslig, och Agneta reagerar inte negativt på det utan skrattar igen. 
Agnetas position som ledande tonas ned genom att hon parallellt 
positioneras och positionerar sig som positiv och oförarglig och därmed 
inte heller som ett hot mot en traditionell genusordning. 

Agnetas position som en ambitiös elev byggs också upp genom att hon 
på olika sätt tydligt uttrycker att hon är en elev som vill förstå fysiken för 
att bli mer kompetent. Hon är den som står för så gott som alla frågor 
under diskussionen (17 av 19) och hon säger flera gånger, när hon tar tid 
på sig och går igenom sina och de andras anteckningar, att hon ”vill 
förstå”.  

                                                             
71 I ”Humorologi. Vetenskapliga perspektiv på humor och skratt” (Olsson, Backe & 
Sörensen, 2003) skriver författarna att skratt ofta handlar om sociala relationer. Ett av de 8 
olika typer av skratt som tas upp är det ursäktande skrattet, då en person frånhänder sig 
ansvar för det som sagts eller gjorts (s. 137). 
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Konstruktionen av kvinnlighet - en kohandel om positionen som 
tjänstvillig 

Att Agneta positionerar sig som styrande och ambitiös samtidigt som hon 
skrattar åt sig själv kan ses som ett sätt att förhandla kring lite känsliga 
positioner. Men Agneta förhandlar också på ett mer direkt sätt om en 
annan genuspräglad position i gruppen, den som serviceinriktad och 
tjänstvillig och som i detta fall är knuten till att hon är sekreterare i 
gruppen. Agneta tar på sig den uppgiften utan någon diskussion: 

35. Agneta: Ska vi renskriva? 

36. Pontus: Va? 

37. Carl. Ja, vi måste renskriva, det där är bara kladd. 

38. Pontus: Jaja. 

Carl räcker ett rent papper till Agneta 

39. Agneta: Ska jag skriva? 

40. Carl: Ja. 

Agneta tar emot pappret. 

Agneta frågar efter ett tag om avlösning i skrivandet. När Pontus 
räcker över sina uträkningar ifrågasätter hon om det är hon som ska göra 
allt renskrivningsarbete: 

263. Pontus: (håller upp sitt skrivna papper mot Agneta) Ville du renskriva 

den här? 

 264. Agneta: Jag kan renskriva om du vill men jag måste inte. Om nån 

annan vill? 

 265. Pontus: Nej. 

 266. Agneta: Nej, okej då skriver jag…Har du ett papper? 

267.  Pontus: Ja. 

Agneta poängterar att hon har frihet att välja om hon ska renskriva 
eller ej men ger sig direkt när Pontus bestämt uttrycker att han inte vill 
vara sekreterare. Carl säger ingenting och Agneta frågar inte igen. Hon 
vacklar mellan att positionera sig som serviceinriktad och tjänstvillig eller 
som självständig och som någon som inte vill utnyttjas. Hon väljer att 
fortsätta som tjänstvillig. 

Tillfälliga och föränderliga positioner 

I exemplet ovan är Agneta beredd att lämna över sekreterarsysslan åt 
någon av de andra i gruppen och hon öppnar för att ge de andra 
möjligheterna till en mer serviceinriktad position. I detta fall lyfts frågan 
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men sen återgår relationerna till hur de var tidigare. Ibland intar eleverna 
dock tillfälligt nya positioner. Pontus är den elev som positionerar 
sig/positioneras som den mest fysikkunniga. Han är dock öppen med att 
han inte alltid förstår eller kan bidra till att föra diskussionen framåt. Vid 
ett tillfälle blir han av de andra både uppmanad att räkna rätt och 
föreskriven hur han ska göra: 

384. Pontus: Varför har jag skrivit 12 50? 

385. Agneta: (otydligt)... räkna om så att det blir rätt. 

386. Pontus: Ja, jag ska. Men jag vet att det blev rätt på den hära men jag 

vet inte om..  

387. Carl: 1025 gånger 9,82 gånger 0,8 

388. Pontus: Jaja (han börjar räkna) 

Pontus framstår knappast som en auktoritet i denna sekvens. 
Samtidigt positioneras Agneta och Carl tillfälligt som elever som kan 
styra hans agerande. Pontus följer deras anvisningar. I denna grupp blir 
det oftast inga konflikter när positioner omförhandlas. Det enda 
undantaget och den enda situation där det ”bränner till” lite är den när 
Agneta säger att hon inte måste vara sekreterare och att de andra kan ta 
över. I övrigt är gruppen ”tillåtande” när det gäller att växla positioner. 

Grupp 3, 4 och 7 – i korthet 

I syfte att undvika att upprepa likartade beskrivningar och analyser har 
jag valt att inte redovisa alla grupperna så detaljerat som de ovanstående. 
Flera av de positioneringar och de mönster för socialt samspel som 
beskrivits ovan återkommer i de övriga grupperna. Samtidigt är varje 
grupp unik. Det finns flera intressanta situationer och interaktioner som 
är värda att belysa. Även det faktum att en del relationer och makt-
ordningar upprepas är i sig intressant i och med att de stärker och 
förtydligar ett övergripande mönster. Nedanstående beskrivning och 
analys tar fasta både på upprepade mönster och på det speciella. 

Grupp 3 

Grupp 3 består av Fredrik, Johanna och Olov och de arbetar med 
uppgifter om tryck. Eleverna är mycket måna om att komma överens och 
det som särskilt utmärker denna grupp är att de hela tiden backar upp 
varandra påståenden eller frågor med instämmande småord. De tre 
eleverna uttalar lika många stöduttalanden under diskussionens gång. 
Fredrik framstår som den som är något mer kunnig i fysik, han lägger 
fram ungefär 50 % fler förslag och påståenden än de andra. Fredrik är 
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den som tar och ges mest talutrymme i gruppen. Genom att hans inlägg 
ofta stöds av de andra deltagarna, han får dubbelt så mycket stöd som 
Johanna och Olov, så positioneras han som en auktoritet. Men han är inte 
påstridig och lyssnar aktivt och fångar upp och förtydligar de andras 
initiativ och insikter. Detta gör också de andra medlemmarna i gruppen. 
Att eleverna tar upp varandras trådar, att de formulerar om eller 
utvecklar någon annans påstående (adderande samtal), innebär att alla i 
gruppen ger varandra legitimitet och respekt som kunniga 
samtalspartners. 

Denna grupp är inriktad mot konsensus. De säger inte heller emot eller 
utmanar varandra. När någon säger något som går emot en annan 
gruppmedlems uppfattning så är de mycket försiktiga i sin opposition. Så 
är t.ex. fallet då Johanna hävdar att föremål med högre densitet än vatten 
flyter. Fredrik har genom ett tidigare uttalande visat att han inser att 
lägre densitet medför att föremålet flyter.  Men istället för att direkt 
ifrågasätta genom att komma med ett påstående som motsäger Johanna 
så frågar Fredrik: ”Är det så det är?” och Olov fyller i med ”Är det den 
som har högre densitet som flyter?”. Frågan får sedan avgöras genom att 
de tar reda på vilken densitet trä och vatten har och att de vet att trä 
flyter. 

Alla i gruppen deltar aktivt i samtalet och tar på så sätt ansvar för 
arbetet. Men på flera sätt visar Johanna att hon tar mer ansvar än vad de 
andra gruppmedlemmarna gör. Det är Johanna som plockar bort labora-
tionsutrustningen från bordet när de gjort ett litet försök. Johanna är 
också den som stannar efter att de avslutat diskussionen och ”vaktar” 
kameran tills jag kommer in i klassrummet. Hon tar till och med ansvar 
för att deras inspelade repliker ska kunna hänföras till rätt personer: 

653. Johanna: Mmm. Jag tänkte, vi sa ju inte våra namn under filmen... 

654. Karin: Men alltså, jag har era foton så jag vet. 

I sin roll som sekreterare tar Joanna flera gånger upp och skriver ner 
formuleringar som hon tycker ska komplettera formlerna och 
uträkningarna trots att Fredrik och Olov uttryckligen säger att det inte 
behövs. Mot slutet av diskussionen tar hon initiativ till att gå igenom 
frågorna igen för att förvissa sig om att de gjort ett gott arbete: 

615. Olov: Då är vi klara. 

616. Fredrik: Vad skönt. 

617. Johanna: Jag tror jag ska kolla igenom dom en gång bara. 

618. Fredrik: Frågorna? 

619. Johanna: Jaa….1:an? 
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Johanna positionerar sig som speciellt ambitiös och ansvarstagande 
genom att göra det extra som de andra gruppmedlemmarna menar är 
onödigt eller inte själva tar initiativ till.  

Grupp 4 

I grupp 4 arbetar Birger, Gunnar, Ivar och Oscar med uppgifter om 
laddningar och elektricitet. Diskussionen är inte lika ivrig som i de andra 
grupperna utan lite avvaktande och ibland spänd. Antalet repliker per 
minut är betydligt färre än för de andra grupperna72. I denna grupp är det 
Oscar som pratar mest men Gunnar som positioneras/positionerar sig 
som den som kan mest fysik i gruppen.  Det sker främst genom att det är 
till honom som Oscar vänder sig med frågor och söker bekräftelse. Det är 
också främst Oscar som positionerar Birger som en gruppmedlem som 
kanske inte har så mycket att bidra med. Birgers första replik visar dock 
att han är insatt i den aktuella uppgiften, som handlar om vad som 
händer när man håller ett laddat föremål nära en vattenstråle, även om 
han inte kan leverera en full förklaring. När Birger försöker förklara blir 
det först tyst i gruppen. Gunnar och Ivar vänder sig sedan mot Oscar som 
skrattar till, höjer på ögonbrynen och säger ”Kan vi ta nästa fråga?”. 
Birger skrattar också till men senare är han ibland skarp i rösten när han 
riktar sig mot Oscar och han opponerar sig mot hans förslag en gång. Det 
är alltså Oscar som markerar att Birger inte har något tolkningsföreträde 
men han gör det med ett tyst godkännande av de andra. 

En annan gång när Birger försöker förklara hur han tänker om en 
uppgift lutar sig Oscar tillbaka och säger lite uttråkad: ”Nej, nu får någon 
annan skriva” utan att ta upp Birgers tråd. Birger placeras långt ner i 
hierarkin genom att hans inlägg möts av tystnad. Han får inte så mycket 
respons när han yttrar sig och han är också mycket tyst och avvaktande 
under först delen av diskussionen. Han positionerar sig/positioneras som 
en elev som inte kan bidra till gruppens arbete.  Han är mer pratsam och 
aktiv i problemlösandet mot slutet och då mest tillsammans med Ivar 
som mer och mer riktar sig mot honom. Han skrattar också med de 
andra. När Birger så småningom kommer in i diskussionen mot slutet av 
timmen så markerar Oscar och Gunnar att arbetet i gruppen inte är så 
viktig längre genom att prata om uppgifterna som ”Ska vi strunta i den?” 
och ”Vi skulle kunna göra det (pröva ett sätt att lösa en uppgift, min 
anm.) om vi ville jobba men vi kan göra något annat.”  

                                                             
72 Grupp 4 har i genomsnitt 15 repliker per minut. De flesta andra grupperna har ca 20 
repliker per minut.  
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Gunnar och Oscar flyttar sig mellan olika positioner som bygger på 
olika maskulinitetsdiskurser. De går från en diskurs som värderar 
kunskap, kontroll och tolkningsföreträde högt till en diskurs som innebär 
ett avståndstagande från skolans krav och förväntningar. Från början av 
diskussionen tar de ansvar för gruppens arbete och dominerar samtalet 
bl.a. genom att Birger positioneras som en ”utanför-elev”. Men ju mer 
Birger med Ivars hjälp tar plats i diskussionen ju mer ger Oscar och 
Gunnar utryck för att arbetet inte är så viktigt. De pratar om att de kan 
men inte vill lösa uppgifterna och att de vill avsluta diskussionen. De 
skiftar från en ansvarstagande position till en position som ansvarslös. 

Grupp 7 

Grupp 7 består av Julia, Petter och Rickard och de uppgifter de diskuterar 
handlar om cirkulär rörelse. Liksom grupp 3 är denna grupp inriktad mot 
att komma överens med många bekräftande repliker och mycket få 
ifrågasättanden. Det finns inga strider om positionerna i dessa grupper. 
Ändå bygger det stöd som ges eleverna emellan upp hierarkier. I grupp 3 
är det Julia som står för lejonparten (63 %) av stöduttalandena. Mer än 
hälften av hennes repliker utgörs av instämmanden i främst det som 
Rickard säger. Han är den som tar emot det mesta stödet (66%). Julia 
själv får bara relativt lite stöd (11%). Rickard dominerar gruppens arbete, 
styr diskussionen och han tar/ges mest talutrymme. Han och Petter 
positioneras som de som kan mest fysik medan Julias uttalanden 
ifrågasätts mer. Julia är ändå inte utanför i diskussionen om fysik utan 
kommer med flera uttalanden som för diskussionen framåt och som de 
andra lyssnar på. 

I denna grupp är det en pojke som dominerar och styr diskussionen 
och som positionerar sig/positioneras som kunnig och en flicka som är 
stödjande men som själv får relativt lite stöd och motsägs mer. Men när 
det gäller andra positioner och könstillhörighet så bryter grupp 7 med det 
som är vanligt i andra grupper. Rickard är sekreterare och positionerar 
sig/positioneras som den som tar mest ansvar för gruppens arbete. Han 
är också den som talar mest om förståelse och den som ställer lejonparten 
av frågorna i gruppen.  

Sammanfattning, och diskussion 

I detta kapitel har jag visat hur över och underordning i olika grad 
kommer till uttryck i elevernas samtal och hur genus konstrueras och är 
en viktig komponent i detta maktsammanhang. En del av analysen kan 
sägas vara en beskrivning av den sociala praktiken och är delvis 
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kvantitativ. Detta sammanvävs med en diskurpsykologisk analys som 
fokuserar processer då eleverna positionerar sig i samtalen och 
undersöker vilka positioner som är tillgängliga och i vilken utsträckning 
dessa är genuspräglade. Resultatet visar hur positioner som kunnig i fysik 
och ansvarig respektive oansvarig elev inte är tillgängliga för pojkar och 
flickor i samma utsträckning. Sammanfattningsvis kan sägas att mönster 
träder fram där vissa positioner konstrueras som knutna till kön och till 
konstruktionen av manlighet och kvinnlighet. En analys av hur elever 
intar positioner utanför detta mönster visar dock på komplexitet, 
motsägelsefullhet och på möjligheter till förändring. 

I grupp 1, 2, 3 och 7 är det en pojke som positioneras/positionerar sig 
som den mest kunnige i fysik i en könsblandad grupp. Ingen av flickorna 
dominerar i sina grupper utifrån positionen som mest kunnig i fysik men 
i grupp 2 är det en flicka som har störst talutrymme och styr 
diskussionen. En flicka, Hanna i grupp 1 och två pojkar, Birger i grupp 4 
och Per i grupp 6, placeras av de andra som okunniga. Hanna och Birger 
tystnar i diskussionen medan Per fortsätter att ta sig talutrymme. I 
grupperna finns en tendens till att de som positioneras eller positionerar 
sig som mest ansvarstagande oftare är flickor. Där återfinns Lisa i grupp 
1, Agneta i grupp 2, Johanna i grupp 3, Rickard i grupp 7 och Åsa och Erik 
i grupp 8. Positionen som oansvarig är dock nästan bara tillgänglig för 
pojkar och kommer främst fram i de ”rena” pojkgrupperna, grupp 4 och 
grupp 6.  

Om positionen som (o)kunnig i fysik. 

I alla de 8 undersökta grupperna arbetar de flesta av eleverna utifrån att 
det är viktigt att lösa uppgifterna. De arbetar målinriktat med detta. 
Den/de elever i grupperna som kan bidra till att klargöra begrepp och 
sammanhang ses därför som en tillgång i gruppen och att positioneras 
eller positionera sig som kunnig i fysik innebär ofta i detta sammanhang 
att placeras högt i hierarkin. Det gäller Laban, Pontus, Fredrik, Gunnar 
och Rickard. 

De elever som positionerar sig som kunniga i fysik kommer ofta med 
många förslag och påståenden som syftar till att uppgifterna löses. Det 
kan handla om att försöka tolka frågorna, klargöra samband och 
begreppsinnebörder eller diskutera matematiken när någon uträkning 
ska göras. Men för att positionen som kunnig fysikelev ska kunna nås så 
är det helt avgörande hur elevernas uttalanden bemöts av de andra 
gruppmedlemmarna.  
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När eleverna ger riktat stöd till varandra handlar det ofta om att de 
upprepar ett tidigare uttalande från en annan gruppmedlem eller 
instämmer med ett kort ”Ja” eller ”Mm”. Ett annat sätt att ge varandra 
stöd är att direkt berömma. Kommentarer som ”Vad smart!” eller ”Vad 
bra!” förekommer då och då men relativt sparsamt. Ibland händer det 
också att elever riktar sig mot en speciell gruppmedlem med frågor eller 
söker bekräftelse och positionerar på så vis denna/denne som mer 
kompetent än de andra. Genom dessa olika stöduttalanden så 
positionerar eleverna varandra som kunniga och viktiga medlemmar i 
gruppen. I genomsnitt får pojkarna i de könsblandade grupperna ta emot 
34 stöduttalanden per person under en diskussionstimme medan 
motsvarande siffra för flickorna är 18. Variationen är dock stor både inom 
och mellan grupperna men i genomsnitt får pojkarna mer stöd i alla 
könsblandade grupper utom i grupp 2. 

En auktoritet kan också positioneras som sådan genom att hon eller 
han motsägs mer sällan än andra gruppmedlemmar och det omvända 
kan också gälla, elever kan positioneras som okunniga om deras 
uttalanden ofta blir motsagda. Ifrågasättanden kan visserligen fungera 
som en stimulans i samtalen och leda till en fördjupning i diskussionen 
om fysiken, de är en del av ett utforskande samtal (se kapitel 2, s. 18). 
Men i grupper med obalans, där vissa elevers uttalanden blir mer 
motsagda än andra, kan detta verka placerande. I alla könsblandade 
grupper blir flickorna oftare motsagda när de uttalar sig om fysik och 
uppgifterna. I genomsnitt tar de emot dubbelt så många ifrågasättanden 
som pojkarna i sin grupp (8 resp. 4 per diskussionstillfälle och person).73 

Förutom den interaktion som innebär att en elev får lite stöd eller ofta 
blir motsagd, så kan en position som okunnig byggas upp genom direkta 
uttalanden om elevernas kompetens. Detta förekommer bara i grupperna 
i ”skämtsam” form. Men även skämt som inte direkt handlar om att en 
elev är okunnig i fysik kan placera eleven som någon man inte behöver ta 
på allvar. Genom att reta och förlöjliga en elev i en viss situation kan man 
beröva eleven auktoritet (Ås, 1982, s. 42). 

                                                             
73 I det insamlade materialet finns inte stöd för att pojkarna i denna studie skulle vara mer 
kunniga än flickorna och att skillnaderna i bemötande skulle kunna bero på detta. Pojkarna 
och flickorna i de könsblandade grupperna har liknande betygsmedelvärde i de aktuella 
fysikkurserna (meritvärdet är i genomsnitt 12,9  för flickorna och 13,6  för pojkarna, dvs. 5% 
skillnad) Pojkarna yttrar sig visserligen oftare om fysik och uppgifterna (30% skillnad) men 
har samtidigt fler inkorrekta uttalanden, bedömt utifrån den aktuella skolfysikdiskursen. 
27% av både flickors och pojkars uttalanden är felaktiga.  
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Skämt och skratt i grupperna kan visserligen fungera som 
sammanhållande och ta udden av spänningar men humor kan alltså 
också vara starkt positionerande. De olika grupperna skämtar olika 
mycket. I grupp 4 yttras bara några skämt medan eleverna i grupp 6 
skämtar mycket ofta med nära hundra skämtsamma repliker. Totalt sett 
så skämtar pojkarna mer. De har igenomsnitt 9 skämtsamma repliker per 
elev under diskussionerna medan flickorna står för knappt 3. Som skämt 
räknas här också skämtsamma handlingar som t.ex. symboliskt våld 
genom att slå mot varandra eller kasta saker på varandra. Men till största 
delen är skämten verbala och de handlar om t.ex. innehållet i uppgifterna, 
om lärarna eller om något som hänt i skolan. Drygt en fjärdedel av 
skämten är riktade mot någon av gruppmedlemmarna. Att skämt ofta 
handlar om kontroll och makt och fungerar som positionerande märks 
särskilt vid dessa tillfällen. Genom att skämta kan man få möjligheten att 
säga något eller placera varandra utan att riktigt behöva ta ansvar för det 
(Kehily & Nayak, 1997). De skämt som riktas mot gruppmedlemmar i de 
könsblandade grupperna är ofta riktade mot flickorna och de uttalas av 
pojkarna. 

Analysen visar hur sådant agerande som handlar om att uttala sig, att 
stödja, att ifrågasätta, att bemöta eller tystna, att ta ansvar och att 
skämta, bygger upp de positioner som eleverna tar sig/tilldelas. Ibland är 
dessa positioner bara tillfälliga, ibland är de mer permanenta under 
diskussionstimmen. De mönster som de individuella positioneringarna 
bygger upp är en del av den genusstruktur som präglar elevernas 
samspel. De övergripande resultaten pekar på att i de könsblandade 
grupperna är det pojkarna som positioneras som de som är mest 
fysikkunniga. Deras auktoritet byggs upp genom att de får mer stöd från 
de andra gruppmedlemmarna under diskussionerna och genom att deras 
uttalanden ifrågasätts i mindre grad än flickornas. Ibland fungerar skämt 
från pojkar mot flickor som starkt positionerande och berövar eleverna 
auktoritet. I tre av grupperna positioneras någon av eleverna, två pojkar 
och en flicka, som en person som inte kan bidra till gruppens arbete. 
Detta sker dels genom nedsättande skämt, dels genom att elevernas 
uttalande möts av tystnad och inte uppmärksammas. 

Ansvarstagande och talet om att förstå 

Att ta ansvar för det gemensamma arbetet är en genuspräglad position 
och handlar både om individuellt genus (om hur identiteter formas) och 
om normativa genusstrukturer (om hur arbete och social interaktion 
organiseras) (Harding 1986). I detta material är bilden av flickor som mer 
ansvarsfulla och ambitiösa i sitt skolarbete inte så helt entydig men den 
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får ändå visst stöd. Positionen som ”den ansvarsfulla eleven” byggs bl.a. 
upp genom att eleverna på olika sätt engagerar sig i att gruppen ska göra 
ett gott arbete. Det kan t.ex. handla om att se till att gruppen håller sig till 
ämnet eller att ta sekreteraruppgiften på allvar. ”Den ambitiösa eleven” 
kan ses som en mer individuell sida av ansvarstagande. I ett par av 
grupperna är det pojkar, Rickard och Erik, som tar mest ansvar för 
gruppens arbete.  Analysen visar dock hur några flickor, Lisa, Agneta, 
Johanna och Åsa positionerar sig som speciellt ansvarstagande och 
ambitiösa genom att gör något extra i sitt arbete, något som går utöver 
det som normalt förväntas av en elev. Flickorna pratar också mer om 
”förståelse” och frågar mer om fysik och om uppgifterna. Uttalanden som 
”Jag fattar inte” och ”Nu förstår jag” är visserligen inte så vanliga men 
kommer oftast från flickorna. Att eleverna ställer frågor om fysiken och 
uppgifterna till varandra är betydligt vanligare. Flickorna ställer i 
genomsnitt 36% fler frågor än pojkarna, men variationen är stor mellan 
grupperna. 

Flickorna talar oftare än pojkarna om ”förståelse”. Detta kan ses som 
en del av att ta ansvar och ha ambitioner. De positionerar de sig som 
elever som inte nöjer sig med ett ytligt lärande utan de arbetar på att få 
kunskap om sammanhang och begrepp. Talet om, och strävan efter, att 
förstå fysiken kan betyda olika saker ur ett genusperspektiv. För det 
första kan det ses som knutet till att kvinnlighet inte går ihop med fysik 
på ett symboliskt plan. Else-Marie Staberg har visat att strävan efter att 
”förstå” naturvetenskapen ofta kommer fram i flickors tal om ämnena 
(Staberg, 1992, s. 133). Hon tolkar det som ett uttryck för att ämnenas 
symboliska könstillhörighet talar om att kvinnor inte hör dit och att de då 
ifrågasätter sin förståelse. Oro för att inte ”förstå” kan vara ett tecken på 
att eleverna på en individuell nivå ser sig och positionerar sig som elever 
som inte förstår och därmed inte passar för ämnet. För det andra kan 
talet om att förstå ses som något som bryter mot vanliga föreställningar 
och vissa förväntningar på hur flickor förhåller sig till lärande skolan. En 
av de föreställningar om flickor och pojkar och skolprestationer som 
förekommer i skolans värld är att pojkar blir framgångsrika genom sin 
intelligens och sina kreativa lösningar och att flickor får höga betyg därför 
de är ambitiösa och arbetar på och att de mer eller mindre lär sig utantill 
(Walkerdine, 1989). Men talet om att vilja förstå och positioneringar som 
frågande och intresserade elever visar på en inriktning som istället 
avvisar utantillinlärning. 

Det är också intressant att pojkarna i genomsnitt inte talar om 
förståelse i samma utsträckning som flickorna eller ställer lika många 
frågor i grupperna. I konstruktionen av manlighet ingår att visa sig 
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kompetent inom områden som kodas som manliga. Att som pojke visa en 
blotta inom det området är då något som kan ge anledning att ifrågasätta 
ens tillhörighet och manlighet. Den pojke som talar mest om att förstå är 
Rickard i grupp 7. Han har redan en stark position i sin grupp och i 
fysikämnet. Hans lärare menar att han är en ”MVG-elev”. Han kan kosta 
på sig att visa att han inte alltid är så säker. 

Den oansvariga eleven 

Flickorna framstår som något mer ansvarstagande och mer ambitiösa än 
pojkarna i genomsnitt men många av pojkarna tar också mycket ansvar 
för gruppens gemensamma arbete. Det är dock när det gäller positionen 
”den oansvariga eleven” som en tydlig skillnad mellan pojkarna och 
flickorna konstrueras. Den positionen är knappt tillgänglig för flickorna 
medan flera pojkar intar den. Den byggs upp genom skämtanden om den 
egna ansvarslösheten, genom att uttrycka avståndstagande gentemot det 
arbete gruppen förväntas göra och genom att i praktiken inte följa de 
instruktioner eleverna fått. Det är i pojkgrupperna 4 och 6 som eleverna 
uttrycker nonchalans och ansvarslöshet. I de blandade grupperna intar 
ingen av pojkarna denna position. I grupp 6 är positionen som oansvarig 
tydligt uttalad och i en av de andra grupperna, grupp 4, går två av 
pojkarna från positioner som engagerade till ett avståndstagande från 
arbetsuppgifterna. Ingen av flickorna i någon av grupperna intar så 
medvetet motsvarande position. Hanna i grupp 1 uttalar visserligen några 
gånger att hon gärna vill avsluta lektionen och positioner sig därmed som 
någon som inte tycker diskussionen är viktig. Detta sker dock efter att 
hon av de andra har positionerats som ”utanför- elev”. 

Anne-Sofie Kalat har undersökt av hur pojkar i gymnasieskolans Nv-
program konstruerar manlighet och hur de förhåller sig till positionen 
som ”den goda eleven”. Frågan är om den positionen krockar med bilden 
av den ”riktige killen”, den som bl.a. tar avstånd från skolarbetet. Kalats 
tolkning av sitt material är att för pojkar i naturvetarklasser, som ofta har 
en bakgrund från högre tjänstemannahem och ett ansenligt symboliskt 
kapital i bagaget, så är det ofta inte problematiskt att växla mellan en 
position där maskulinitet bl.a. konstrueras genom att avvisa och förakta 
pluggande och en position som ”den goda eleven” (Kalat, 2007). Kalat 
visar också, liksom Britt-Marie Berge och Ulla Forsberg, att det finns flera 
olika positioner tillgängliga för pojkar i skolan och som kan relateras till 
maskulinitet bl.a. sådana som handlar om att vara ”smarta” och som kan 
relateras till att sträva efter skolframgångar (Kalat, 2007, Berge & 
Forsberg 2006). Pojkarna i grupp 6 växlar mellan att konstruera sig dels 
som oansvariga elever och dels som elever som lägger ner mycket energi 
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på att lösa uppgifterna. I grupp 4, som även den bara består av pojkar, 
hanterar eleverna också två till synes motstridiga positioner. Två av 
pojkarna är ambitiösa och resultatinriktade i början av diskussionen men 
intar mot slutet positioner med avståndstagande och nonchalans. I de 
övriga grupperna handlar pojkarnas positioneringar mer om 
ansvartagande och kunnighet i fysik och mycket sällan om 
avståndstagande från skolan krav. Att pojkarna positionerar sig som icke-
ambitiösa och oansvariga i just pojkgrupperna kan visa att olika 
maskuliniteter är aktuella i olika sammanhang. I ett helt manligt 
sammanhang är det viktigt med ett avståndstagande från det kvinnliga, 
det som i skolan blivit ambition och ansvarstagande. Det kan ses som en 
del av ett byggande av manlig hegemoni. I ett könsblandat sammanhang 
fungerar andra positioner bättre i samspelet med de övriga 
gruppmedlemmarna. 

En del av pojkarna visar öppet hur slarviga de är, medan flickorna inte 
visar upp något liknande förhållningssätt. Detta kan ses som ett svar på 
de olika förväntningar som ställs på elever i skolsammanhang. Christine 
Skelton tar upp att i litteratur om genus och utbildning så upprepas ofta 
att i skolan förekommer en viss, bestämd föreställning om pojkar och 
flickor, den att ”flickor gör framsteg genom sin tysta flit och sitt hårda 
arbete medan pojkar är mer 'naturligt intelligenta' och bara hindras av sin 
lathet” (Skelton, 2006 s. 145, min översättning). Att pojkarna ibland inte 
vill anstränga sig och arbeta är inget som hotar bilden av dem som i 
grunden kompetenta medan bilden av flickornas kompetens helt vilar på 
deras ansvarstagande i skolarbetet. 

Om positionen som tjänstvillig 

Alla grupper får till uppgift att utse en sekreterare som skriftligt redovisar 
vad gruppen kommer fram till. Sekreterarpositionen kan ses som en 
serviceposition där sekreteraren både avlastar de andra 
gruppmedlemmarna från arbetet med att anteckna och tar emot 
instruktioner för hur han/hon ska skriva. I tre av de fem könsblandade 
grupperna är det flickor som är sekreterare. De tar själva upp frågan om 
att gruppen ska föra anteckningar och i två av fallen föreslår de sig själva 
som sekreterare. När två pojkar blir sekreterare i de övriga könsblandade 
grupperna föregås det av mer förhandling och diskussion. 

Sekreteraren får ofta ta emot instruktioner från den pojke som 
positionerats som mest kunnig. Detta förstärker pojkarnas position som 
styrande i grupperna medan sekreterarens position blir mer 
underordnad. Flickorna i de könsblandade grupperna tar mer självklart 
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och direkt på sig sekreteraruppgiften. Detta speglar den arbetsdelning 
som är förhärskande i samhället för övrigt, det kan ses som ett exempel 
på den rådande genusstrukturen (Harding 1986). 

Att vara gruppens sekreterare innebär inte enbart underordning. Det 
handlar visserligen om en traditionellt kvinnlig serviceposition men det 
kan också vara en kontrollerande och styrande position. Det som skrivs 
ska passera och godkännas av sekreteraren innan det lämnas vidare för 
eventuell bedömning. I grupp 1 visar Lisa, genom att ifrågasätta Labans 
resonemang, att hon inte har fullt förtroende för gruppens förmåga att 
prestera bra. Genom att ta på sig att vara sekreterare får hon kontroll 
över hur deras resultat kommer att presenteras. I grupp 8 skriver och 
räknar Åsa hela tiden parallellt med den utsedde sekreteraren Erik trots 
att ingen bett henne om det. Hon skaffar sig ett eget utrymme för att följa 
upp och kontrollera vad gruppen kommer fram till. Sekreterarpositionen 
kan också innebära en drivande och styrande funktion. Ofta driver 
sekreteraren diskussionen framåt genom att fråga efter förtydliganden 
och peka på behovet att klargöra olika sammanhang. 

Offer eller agenter? 

Det är lätt att som iakttagare av ett samtal där en person dominerar se de 
andra deltagarna som undanskuffade och inte som aktiva med-
konstruktörer till den givna situationen. När det gäller grupperna 1, 4 och 
6 så positioneras visserligen tydligt Lisa och Hanna, Birger och Per av 
sina kamrater som mindre kunniga eller som personer som inte kan bidra 
till diskussionen. Samtidigt deltar de själva i denna konstruktion. Hanna 
tystnar och sätter sig att rita i sina papper. Lisa visar ett visst missnöje 
men är med och ger flera stöduttalanden till Laban. Birger förblir tyst och 
passiv och Per opponerar sig ibland men spelar även med i skämten. I 
vissa fall då en person dominerar samtalet spelar kamraternas passivitet 
en stor roll för den uppkomna situationen. Det gäller i grupp 2 där Agneta 
talar mycket men Carl och speciellt Pontus är mindre talföra. I grupp 3 
har Fredrik stort talutrymme men hans lyssnande inställning lämnar 
plats för de övriga som de dock inte till fullo tar till sig. I grupp 7 är 
Rickard ivrig och sökande men också intresserad av vad de andra säger. 
Julia och Petter lutar sig dock tillbaka inför att Rickard tar så stort ansvar 
för att lösa uppgifterna och blir passiva. Att förhålla sig passiv och vara 
dominerad kan alltså också i viss mån ses som ett aktivt ställnings-
tagande. 
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Andra maktstrukturer 

De genusstrukturer som byggs upp i gruppernas interaktion innebär bl.a. 
att det är pojkar som får en ledande ställningar i grupperna. Det är dock 
inte bara genus som kan ha betydelse när det gäller positioneringar i 
grupperna. Utifrån det insamlade materialet går det inte att uttala sig om 
vad t.ex. etnicitet, sexualitet, klass m.m. betyder i elevernas samspel. 
Hierarkier i skolan kan också bygga på skolframgång. Vid en jämförelse 
mellan de betyg eleverna får i de aktuella kurserna och elevernas 
talutrymme i grupperna visar det sig att de elever som har VG och MVG i 
genomsnitt har 26% mer talutrymme än de elever som har IG och G i 
betyg. De mer framgångsrika eleverna tar ofta mer plats i grupperna.  

Stabila, föränderliga och motsägelsefulla positioner 

Ett problem med att beskriva och analysera sociala mönster och 
strukturer i människors interaktion är att mönstren lätt framstår som 
enkla och allomfattande. Den komplexitet och ofta motsägelsefullhet som 
ryms i det sociala samspelet kommer inte fram i analysen. I detta avsnitt 
sammanfattar jag både vad som kan sägas vara de dominerande 
tillgängliga positionerna i grupperna och tar upp hur eleverna ibland 
positionerar sig helt annorlunda, omförhandlar eller tillfälligt bryter mot 
sin huvudsakliga position. 

Det mönster som kristalliseras ut i ovanstående analys kan tyckas 
enkelt: De som positionerar sig/positioneras som kunniga i ämnet, de 
som placerar andra gruppmedlemmar via skämt och de som har tillgång 
till en position som lyfter fram skolarbetet som mindre viktigt, är pojkar. 
De som oftast positionerar sig/positioneras som mer ansvarstagande och 
får mindre stöd av de andra är flickor. Detta mönster är samtidigt en bild 
av hur maskulinitet och femininitet skapas i kontrast till varandra och 
hur det reproduceras i grupperna. I de könsblandade grupperna är pojkar 
och flickor förknippade med konstruerandet av det som traditionellt ses 
som maskulint och feminint. Samtidigt konstrueras maskulinitet i en av 
de enkönade grupperna genom att bl.a. placera en av pojkarna som 
barnslig och icke-maskulin och femininitet skapas i flickgruppen, grupp 
5, som kontrast mot t.ex. tävlan och hierarkier.  

Det sociala samspelet i grupperna och den genuskonstruktion som 
pågår i grupperna är inte alltid så entydig. Ibland intar vissa elever 
positioner som strider mot det mönster som präglar grupperna i stort. Ett 
exempel på detta är grupp 2 där Agneta dominerar gruppens diskussion 
på så sätt att hon får/tar mest talutrymme och också får ta emot mest 
stödrepliker från de andra, Pontus och Carl. Men samtidigt är hon den 
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som ifrågasätts allra mest och hon visar genom sitt myckna frågande att 
hon inte är så säker på fysik men att hon vill förstå. Agneta styr 
diskussionen men det är Pontus som positioneras som den mest 
fysikkunnige eleven. I denna grupp är elevernas positioner, och därmed 
också konstruktionen av en möjlig manlighet respektive möjlig 
kvinnlighet, inte alls entydigt knutna till diskurser som bygger på en 
uppdelning i motsatser som t.ex. dominerande – underordnad och säker 
– osäker.  Föreställningarna om hur en kvinna respektive man kan 
framställa sig är inte så snäva. Det finns en bredd bland de tillgängliga 
positionerna. 

Eleverna kan alltså under diskussionstimmen inta/tilldelas ganska 
stabila positioner som inte stämmer med det övergripande mönstret 
bland grupperna i stort. Men de kan också tillfälligt, för en kortare stund, 
bryta med den position de själva har i grupperna. Utifrån analysen i de 
tidigare avsnitten kan det tyckas att elevernas samtal är ganska fastlåsta 
och att de konstruerar sig och sina kamrater i ganska stela och bestämda 
positioner. Diskurser har ofta en viss tröghet, de ändras inte snabbt och 
radikalt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 105-106) och det gäller 
även de positioner som eleverna intar/placeras i. Men eleverna i alla 
grupperna kan aktivt frångå sina huvudsakliga positioner och visa på 
andra sidor. Elevernas agerande i grupp 1 kan tas som exempel på detta: 
Laban framstår som auktoritär och tar plats men riktar sig ibland till 
Hanna och tar några gånger hjälp av de andra. Lisa stöder Laban men är 
också ifrågasättande. Hanna placeras/placerar sig utanför men försöker 
ibland bryta in. Niklas är undfallande gentemot Laban men visar vid ett 
tillfälle att han förstår en uppgift bättre och får vara den som just då 
positioners som kunnig. Diskurser och positioner kan för tillfället 
omförhandlas och mönster brytas. 

Detta kapitel och kommande 

I detta kapitel har jag visat hur maktrelationer och genuspräglade 
relationer konstrueras i grupperna och hur de är förknippade med 
varandra. Resultatet kan tyckas nedslående och som en upprepning av 
traditionella genusdiskurser. Det är viktigt att visa att dominerande 
strukturer och mönster kan reproduceras i skolan men minst lika viktigt 
att visa att de ibland inte reproduceras i vissa grupper och att elever 
tillfälligt kan bryta med dem. Att lyfta fram det motsägelsefulla är ofta en 
intressant vinkling i en analys, speciellt utifrån ett perspektiv där man vill 
peka på möjliga förändringar i samhället. 
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De genuspräglade relationer som framträder i analysen av elevernas 
sociala samspel är en sida av hur genus konstrueras i grupperna. En 
annan sida av betydelsen av genus i detta gruppdiskussionssammanhang 
är hur själva ämnet fysik konstrueras som genusrelaterat. Bilden av 
fysikämnet tas upp i nästa kapitel. 
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Kapitel 8. 

Föreställningar om fysik och en 
fysikkunnig person 
I detta kapitel visar jag vilka bilder av skolämnet fysik och en 
fysikkunniga elev/person som träder fram i intervjuerna med eleverna 
och i viss mån även kommer till uttryck i elevernas gruppdiskussioner. 
Analysen lyfter fram de diskurser om fysikämnet och den fysikkunniga 
som eleverna konstruerar och använder i samtalen med mig och med 
varandra. I intervjuerna frågar jag bl.a. vad fysik är, vad som skiljer fysik 
från andra skolämnen och vad som krävs av och utmärker en elev/person 
som är framgångsrik i fysik (se intervjuguiden, bilaga 2). Föreställningar 
om fysikämnet och en framgångsrik person kommer även fram då 
eleverna svarar på andra frågor, då de berättar om hur de ser på sina 
gruppdiskussioner och problemlösningar, om sin inställning till ämnet 
och om hur undervisningen och deras individuella studier i fysik 
genomförs. Även i det praktiska hanterandet av fysik, i grupp-
diskussionerna när eleverna diskuterar fysikuppgifter, konstrueras själva 
ämnet på olika vis.  

Elevernas tal om fysikämnet handlar mest om vad som är speciellt med 
fysikämnet men ibland också om hur fysik liknar andra ämnen. Vissa ord 
upprepas ofta och blir nyckelord i elevernas berättelser. Det gäller ord 
som ”logik”, ”matematik”, ”formler”, ”svår” och ”förståelse”. Deras tyngd 
och innebörd återskapas och exemplifieras också i vissa situationer i 
gruppdiskussionerna. Nedanstående presentationen av hur eleverna 
konstruerar fysikämnet är strukturerad kring dessa ord. Jag har delat upp 
analysen under två rubriker. Eleverna talar om fysik som logik, 
matematik och formler men talet om fysik handlar också om ett ämne 
som är svårt och som något som måste förstås. Dessa nyckelord 
återkommer också när eleverna berättar om sin bild av en fysikkunnig 
elev och i detta sammanhang uppmärksammar jag även om och hur den 
fysikkunniga konstrueras som könsrelaterad. 
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Bilder av fysikämnet 

Fysik som logik, tillämpad matematik och formler 

Logik 

Mer än hälften av eleverna i intervjuerna använder ordet logik när de 
talar om fysikämnet eller om att arbeta med fysikproblem. Sune svarar 
direkt på frågan om vad fysik är för något: ”Ja, i grunden skulle jag svara 
att det är logik." Rickard säger ”Men fysiken tycker jag, den är lite 
mer...den är lite mer exakt. () Det mesta är ganska logiskt tycker jag.”  

Även i diskussionerna i grupperna pratar vissa elever mycket om vad 
som är logiskt och vad som inte är det. De använder ordet logisk för att 
beteckna och också värdera, ett resonemang eller en slutsats, det blir 
nästan synonymt med att säga att något är ”rätt”. När Johanna i grupp 3 
upptäcker ett för henne nytt samband som hon tycker stämmer så trycker 
hon på att det är logiskt: 

329. Johanna: Ja, det är ju logiskt... det är logiskt… det är logiskt att vatten 

är tätare… och alltså flyter träet ovanpå. 

Eleverna förknippar bra, godtagbara förklaringar med logiska 
resonemang. Ibland kan kravet på att förklara ett fenomen genom att 
använda logiska härledningar kännas betungande. Vid ett tillfälle kör 
grupp 5 fast i sina diskussioner. Maria efterfrågar en tydlig formulering 
av en lösning på en uppgift: 

589. Maria: Men hur ska vi formulera det? 

590. Sanna: Jag vet inte. 

591. Maria: Nåt konkret svar? 

De fnissar lite uppgivet. 

592. Anna: (tyst) Jag förstår varför man startade en tro på Gud. Då 

behöver man inte förklara. 

Annas uttalande visar på att i fysik måste man förklara. Det går inte att 
bara tro. I fysiken är bara logiska och rationella slutledningar giltiga. 

Matematik 

Nästan alla elever talar om ett nära samband mellan ämnena matematik 
och fysik. Matematiken i fysiken är viktig och utgör en del av ämnets 
identitet: 

... fysik känns som nån form av tillämpning av matematik. (Petter) 
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Som matte egentligen. Matte... Det är ju matte fast med riktiga situationer. 
(Måns) 

Annars är det ganska likt... matte. Alltså det är i grunden matte med formler och 
att räkna och så... (Anna) 

Det räcker inte att bara lyssna på genomgångarna som det gör i många andra 
ämnen... Här måste man alltså kunna räkna och kunna fatta. (Anders) 

Att fysiken har en sådan stark anknytning till matematiken gör den 
alltså speciell. När John ska beskriva vad som skiljer fysiken på 
högstadiet från den fysik de har på gymnasiet, är det själva räknandet han 
poängterar: 

Ja... Det känns som på grundskolan där flummade man bara runt och berättade 
om... det och lite det... Man håller inte riktigt på med fysik i den mening som jag 
skulle säga som det som är fysik här. Alltså inget räknande egentligen va. 

Rickard menar att anknytningen till matematik gör fysiken till en 
”riktig” vetenskap: 

Jag tycker att... mmm... det är en väldigt exakt vetenskap. Fast det är inte det. 
Men den är en exakt vetenskap. För ju närmare matematiken man kommer, ju 
exaktare blir det ju. 

Rickard jämför med biologi: ”Det är knappt en vetenskap alltså.”, och 
speciellt med ekologi: ”Det är mer bara teorier alltihop. Finns inga siffror 
alls.”. Han tycker fysiken skiljer sig från de flesta ämnen: ”Men fysiken 
tycker jag den är lite mer... den är lite mer exakt... än dom flesta så där.” 
Fysikens koppling till matematiken och siffror gör den mer exakt, något 
som Rickard värderar högt. Han uttrycker sig först lite ambivalent 
omkring ifall fysiken är exakt eller inte. Men han kommer fram till att 
fysiken är mer exakt än t.ex. biologi och ekologi. 

Formler 

När eleverna i intervjuerna talar om att lära sig fysik eller prestera inom 
fysik så talar de ofta om formler. Nästan alla elever nämner formler som 
en del av skolfysiken och ungefär hälften av eleverna lyfter uttryckligen 
upp formler som en viktig del av fysiken. Fysikämnet handlar om formler, 
om att förstå och hantera dem. När John bedömer de uppgifter som hans 
grupp arbetat med så vill han samtidigt förklara varför de hade problem 
med dem: ”Ettan och trean är väl egentligen ganska enkla, det är bara det 
att jag har inte riktigt koll på formlerna”. Lite senare i intervjun svarar 
John på frågan om vad det innebär att plugga fysik och att ha fysik i 
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skolan:  ”Ja... Formler... Mycket formler. Sätta in... och förstå hur man 
ska använda formlerna. Det är i stort sett det det handlar om.” Mängden 
av formler i fysiken gör ämnet svårt. Maria säger: ”Det är svårare med 
fysik än med matte och kemi. Det finns så mycket formler, det är svårt att 
veta när man ska använda vad.” 

Även i elevernas görande av fysik, i gruppdiskussionerna, spelar 
formler en central roll. Eleverna frågar mycket ofta: ”Vilken formel ska vi 
använda?” och de bläddrar och letar i formelsamlingar och läroböcker. 
Ibland kan elevernas problemlösningsdiskussion få karaktären av ”Jakten 
på den rätta formeln” (se s. 146). 

Formler används dels för att räkna ut kvantitativa svar eller som 
bakgrund för att resonera kvalitativt om samband, orsaker och verkan (se 
kap. 6, s. 147). När Rickard i grupp 7 funderar på vad en utvald formel 
egentligen betyder är det början på ett sådant kvalitativt resonemang. 

255. Rickard: ... (tyst) Jag måste tänka lite...Vad säger det här egentligen? 

Eleverna är tysta en stund och funderar och börjar sedan utreda vad 
formeln innebär. 

Formler efterfrågas också ofta lite i efterhand, när eleverna ska 
formulera sina svar till uppgifterna. Att hänvisa till en formel ses som en 
fullgod och accepterad förklaring när lösningar ska presenteras. När Per i 
grupp 6 ifrågasätter Johns uträkningar så hänvisar John till Newtons 
tredje lag. Måns uppskattande kommentar visar att detta är ett starkt 
argument för att John har rätt: 

 1011. Per: Det tror jag inte på. 

1012. John: Ja, det är sant för jag har använt den där jävla kraftformeln. 

1013. Måns: Kung! 

I och med att formler har en sådan dominerande plats så blir även 
formelsamlingen viktig. Rickard säger: ”Och om man inte har ett 
formelhäfte med sig så är det kört. Då är... Man blir död på en gång.” Men 
det räcker inte att bara ha tillgång till formlerna. När Petter berättar hur 
han pluggar så säger han att formler är viktiga men att de måste tolkas för 
att bli användbara: 

Och sedan för pluggandet så brukar jag koncentrera mig på att nöta in 
formlerna. De finns naturligtvis i formelboken men man måste ju ändå kunna 
nöta in dom från boken, i alla fall för att veta hur dom ska användas. Ibland kan 
man lista ut genom... genom formelhäftet också. Men det är bra att ha läst 
förklaringen om hur formlerna funkar så att det inte bara är några symboler 
som man gissar typ hur de ska sitta ihop.  



 208

--------- 

... Ifall man inte vet när man ska använda dom, vad dom betyder, då är dom inte 
värda så där jättemycket. 

Trots att formler har en sådan dominerande plats i elevernas tal om 
fysik och även i deras arbete med fysik så är det inte alltid som de ses som 
helt oumbärliga. Vid några tillfällen i grupperna framförs motdiskurser 
till att ett giltigt resonemang inom skolfysiken alltid måste bygga på en 
formellt utskriven formel. När grupp 2 diskuterar hur de ska redovisa 
sina svar inför resten av klassen så handlar diskussionen delvis om 
möjligheten att redovisa utan att ta upp alla formler: 

838. Carl: Nån som har riktigt haj så där på… () …kan gärna få berätta 

det…som orkar dra en massa formler. 

--------- 

848. Agneta: Men ska vi skriva alla formler då eller? 

849. Pontus: Nej, jag förstod aldrig hur man skulle redovisa. 

--------- 

852. Agneta: Mmm, vi behöver bara berätta, vi behöver inte skriva upp alla 

formler. 

Agneta för här fram ett alternativ till att skriva upp formler. Hennes 
uttalande handlar dock inte om att formler inte ska vara med i 
redovisningen. Eleverna kan ju berätta om dem muntligt men det innebär 
att det formella och abstrakta runt de skrivna formlerna med dess 
symbolspråk, tonas ned. I grupp 3 diskuteras också om det går att 
redovisa utan formler: 

169. Johanna: ... Men den här känns inte som vi egentligen kan förklara 

med nån formel utan att… 

170. Fredrik: Nej. Alltså det är ju som… Jaa… 

171. Johanna: Vi förklarar den med ord. Vi förstår ju vad som händer. 

172. Fredrik: Mmm, det kan man ju göra. 

173. Olov: Ja 

Gruppen är överens om att det går att vara övertygande utan att direkt 
luta sig mot en formell formel. Sambanden kan beskrivas i ord. Lite 
senare diskuterar gruppen en liknande problematik, dock utan att explicit 
nämna formler. Även här menar Johanna att en berättelse kan fungera 
som svar på en uppgift: 

472. Olov: Men jag kan inte bevisa... 

--------- 
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473. Olov: ... hur dom gör. 

474. Fredrik: Nej 

--------- 

477. Johanna: Men vi kan ju skriva ner vad vi har tänkt. 

478. Fredrik: Ja 

479. Olov: Ja, det kan vi göra.  

Ett par gånger uttrycker eleverna sig i gruppdiskussionerna på så vis 
att de distanserar sig från detta med formler i skolfysiken. John i grupp 6 
talar om ”...den där jävla kraftformeln”. Oscar i grupp 4 söker en 
passande formel med orden ”Det är formeln…Vad fan var det?”. Anders i 
grupp 8 uttalar flera gånger ett behov av formler som stöd för att lösa en 
uppgift som gruppen har problem med. Men han gör det med en 
skämtsam markering av att formler inte ska tas så seriöst: 

344. Anders: Får se vad vi får fram för tokig formel här då. 

---------- 

405. Anders: Ja, då får vi se vad vi har för tokeriformler. 

----------- 

754. Anders: Ja, vi måste fundera lite.. (tar formelsamlingen) Vad finns det 

för tokiga formler? 

Att uttala sig negativt om formler som i sin tur symboliserar 
skolfysiken kan tolkas som ett sätt att uttrycka ett avståndstagande till 
ämnet. 

Åsa framför en kritisk syn på formler. Hon säger att undervisningen 
mest handlar om formler och om härledning av formler och tycker själv 
hon får problem när hon inriktar sig för mycket mot dem, det begränsar 
henne.: ”Om jag ska plugga till ett prov... blir jag instängd och bara 
formler och det här: ”Så ska det vara”” och ”......för då blir man så 
instängd på formlerna och just ett specifikt tänkande”. Åsas uttalande kan 
tolkas som att hon säger att formler är styrande och auktoritära och 
hindrar henne från att utveckla sitt eget tänkande.  På frågan om vad som 
krävs för att bli duktig i fysik svarar hon bl.a.: ”Och sen... att man faktiskt 
inte bara tänker formler utan tänker i ett lite större perspektiv kanske.” 
Hon säger att undervisningen inte bara bör handla om att härleda 
formler utan hon önskar sig mer förklaringar för att vidga bilden. Hon 
börjar beskriva ett alternativ sätt att introducera nya områden inom 
fysiken som utgår från de speciella begrepp som hanteras i ämnet och där 
formlerna kommer i andra hand: ”.... Helst skulle man vilja ha lite mer 
introduktion bara.. T.ex. om vi ska börja med  magnetiska fält.. Folk 
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kanske vet vad det är, men ändå, att man ställer frågan: ”Vad är 
magnetiska fält?”. Och sen börjar härleda och kanske....” 

Formler kan också stå som något tråkigt och meningslöst. När Sune 
förklarar vad han tycker är intressant med gruppdiskussioner i fysik 
ställer han det i motsats till formler: ”.. Men alltså, såna här förklarande 
uppgifter är ofta väldigt roliga...kan vara roliga att lösa och.. när man 
känner att man får ut.. får ut nånting av det i alla fall. Inte bara en massa 
formler på ett papper.” 

Formler är något man måste förstå för att bli kunnig i fysik. Simon 
uttrycker det som att det är viktigt att ”vara duktig på att se samband 
mellan… olika fysiska fenomen så att man kan dra ihop dem” och ”få ihop 
formlerna”. Per menar att det inte räcker med utantillärande: ”Alltså du 
kan inte bara sitta och trycka i dig allting och... () utan du måste förstå i 
varje fall vad formlerna betyder och sånt.” och han upprepar: ”Du måste 
förstå formeln..... När jag räknar fysik i alla fall, att om jag ska hänga 
med, så måste jag liksom förstå”. Anna talar också om förståelse som 
något annat än att memorera formlerna: ”För att bara pränta in en formel 
i huvet är ganska lätt men att sen förstå vad det verkligen är för nåt det är 
väl lite svårare.” Hon uttrycker att detta med att förstå formlerna är det 
som kan leda till framgång i fysiken: ”…. när jag väl förstått formlerna och 
allting sånt så kan det gå…väldigt bra.” Anna framställer obegripliga 
formler som en utmaning i ämnet och säger att det är ”häftigt” när 
svårigheterna övervinns: ”Men det är ganska kul med utmaningar. Och 
så, när man har sett en formel från början och fattat ingenting och tänker 
att det här är omöjligt, det är ett berg att komma över. Och sen när man 
gör det… Då blir man så glad. Det är ganska häftigt tycker jag.” 

Tre trådar är synliga i talet om formler och fysik i intervjuerna och 
diskussionerna. Den första handlar om att fysik till stor del är ett område 
uppbyggt kring formler. Att arbeta med fysik är att arbeta med formler. 
Den andra tråden i talet om formler framställer dessa som något som är 
begränsande och ibland tråkigt och som eleverna distanserar sig från. 
Den tredje tråden är att man måste förstå formlerna (se nedan) för att bli 
framgångsrik i fysik. Det förekommer dock motdiskurser inom de olika 
trådarna som t.ex. handlar om att fysik kan förklaras utan formler och att 
formler även kan ses som en utmaning som kan ge glädje. 

Sammanfattningsvis kan sägas att i elevernas tal om fysikämnets 
karaktär och om hur man resonerar i och arbetar med fysik framstår 
logik, matematik och formler som centrala begrepp. Logiska resonemang 
lyfts direkt eller indirekt fram som det som ses som giltigt i fysik både i 
talet om fysik och i elevernas arbete i gruppdiskussionerna. Eleverna 
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konstruerar fysik som ett skolämne där man inte kan påstå något utan att 
ge en bakomliggande, logiskt sammanhängande förklaring. De flesta 
elever tar upp matematiken och räknandet som starkt kopplat till ämnet 
fysik. Anknytningen till matematiken gör också ämnet speciellt och ett 
par elever uttrycker att det höjer ämnets vetenskapliga status.  

Talet om formler och om vikten av att kunna hantera formler tar en 
mycket stor plats i den diskurs om skolämnet fysik som eleverna bygger 
upp. Även i gruppernas agerande, när de gör fysik och jobbar med 
uppgifterna, framstår formler som centrala. Men eleverna skapar också 
motdiskurser som handlar om att formler dominerar för mycket i 
skolfysiken och att det finns alternativa sätt att presentera fysik.  

Fysik som svår och som något som måste förstås 

Den svåra fysiken 

I intervjuerna beskriver eleverna fysikämnet som något svårt. Drygt 
hälften av eleverna uttrycker detta och fyra av dem säger att fysik är 
svårare än något annat ämne. Ingen av eleverna, inte ens de som är 
framgångsrika i ämnet, uttrycker att fysik är lätt eller enkelt. Maria tycker 
att fysik är svårare än matematik och kemi och att det är svårt att få ett 
högt betyg i fysik: ”Nationella provet var jättesvårt i Fy A.” Anna och 
Christina säger att fysik nog är svårare och mer krävande än andra 
ämnen.  

Vad det är som gör fysiken så svår uttalar eleverna sig inte så mycket 
om. Anders säger att i fysiken är det: ”Liksom mycket mer räknande och 
tänkande än i alla andra ämnen”.  

Måns tar upp att det är svårt att hålla reda på mängden av storheter 
och enheter. Erik säger att många formler och svåra frågor gör fysik till 
ett svårare och mer arbetskrävande ämne än andra ämnen: 

Det är mycket, det är mycket formler, det är svåra frågor och man måste plugga 
extra för att kunna behärska allt. 

Även Rickard är inne på att det svåra med fysiken bl.a. handlar om hur 
man ska använda de många formlerna. ”Jag tycker det kan vara svårt... 
Konkret exempel: Jag tycker det kan vara svårt att komma ihåg hur man 
ska applicera alla.. alla formler och så.” 



 212

Förståelse 

Talet om att fysik är ett svårt ämne hänger ihop med talet om att fysik är 
något som måste förstås. Eleverna bemöter att fysiken är ”svår” genom 
att jobba mot ”att förstå”.  Ordet ”förstå”, ”förståelse” och ”fatta” kommer 
ofta fram i intervjuerna. John säger: ”Sen är det ju svårt att förstå. Det är 
ju så. ” och ”.. Det är mer förståelse i fysik än matte”. På frågan om vad 
som skiljer fysik från andra ämnen svarar han: 

Just det här... förståelsen, den extra förståelsen som man behöver. Det är 
liksom... det är inte så lätt alltid att veta varför man gör saker och vet man inte 
varför man gör saker då blir det oftast fel. 

Sune talar om hur en bra undervisning är. Den är inriktad mot 
förståelse och Sune förklarar vad han menar med förståelse: 

Intressant, absolut. Den skulle vara intressant och förklarande. Det ska inte vara 
”Det där är” utan det ska vara ”Det där är för att...” Så man... Det ska inte vara 
så man ska pränta in nånting utan man ska förstå varför det är så. För det 
underlättar väldigt mycket att kunna förstå alltså: ”Aha, det är därför det är så, 
det är ju logiskt.” Se sambanden mellan... kunna koppla ihop de olika sakerna 
man gör ofta. Det är också en fördel. 

Sune försöker här precisera vad han menar med ”att kunna förstå” 
men de flesta elever utvecklar inte detta. John gör dock ett försök och han 
kopplar förståelse till det praktiska hanterandet när eleverna jobbar med 
fysik och löser kvantitativa fysikproblem där värden på storheter och 
enheter måste kunna placeras i rätt sammanhang. Han förklarar vad 
förståelse innebär för honom: 

Alltså mycket hur du... Varför du sätter in den här siffran här... Och mycket då, 
vilken enhet ska jag ha på den. Vad.. hur den kommer att förändras… 

Per presenterar förståelse som något som är kopplat både till formler 
och begrepp och som motsatsen till utantillärande: 

Eh... Man ska typ... förstå (skrattar) vad man håller på med. Alltså... Du måste 
förstå liksom vad en sak menas med och du kan lika gärna stoppa in den där 
istället för dom betyder samma saker och såna grejor. Alltså du kan inte bara 
sitta och trycka i dig allting och... en sån här grej och göra nåt sånt utan du 
måste förstå i varje fall vad formlerna betyder och sånt. Annars... annars går det 
utför (skrattar). 

Per säger ovan att förståelse dels handlar om att tolka formlerna, dels 
att det gäller att förstå ”vad en sak menas med”. Jag tolkar det som att det 
är viktigt att förstå begreppen i fysiken. Han uttalar sig också negativt 
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gentemot utantillärande. Anna avvisar också utantillärande och Maria 
menar att det är skillnad mellan att ”kunna” en formel och att förstå i 
vilka sammanhang de är användbara: 

För att bara pränta in en formel i huvet är ganska lätt men att sen förstå vad det 
verkligen är för nåt det är väl lite svårare. (Anna) 

Det är inte så viktigt att kunna formlerna utan att förstå vad de frågar efter och 
vilken formel som ska användas. (Maria) 

Att lära sig formler utantill ger ingen egentlig förståelse. Att förstå 
fysiken handlar istället om att kunna tolka vad formlerna betyder.  
Denna bild av vad det är som är ”förståelse” i fysik förs fram av en 
majoritet av eleverna. Eleverna sätter formlerna i centrum och den 
förståelse de talar om utgår från formlerna och handlar om att göra deras 
innehåll meningsfullt.  

Maria är dock i citatet ovan inne på att förståelse handlar om att kunna 
tolka uppgifterna (”förstå vad de frågar efter”) och sätta dem i relation 
till en lämplig formel. Här handlar det om att kunna relatera en situation 
som beskrivs i en uppgift eller en berättelse i läroboken till fysikaliska 
begrepp och fenomen. Det är beskrivningen av den materiella världen 
som är utgångspunkten för meningsskapandet. Denna startpunkt för 
förståelse i fysik är också vad Åsa efterfrågar när hon vill att 
undervisningen också ska handla om vad fenomen och begrepp 
egentligen betyder (se s. 209-210). 

Två av eleverna, Anna och Christina, tar mer uttryckligen upp att det är 
viktigt att kunna koppla samman erfarenheter av den materiella världen 
med fysiken. Anna talar om att hon saknar anknytningar till 
vardagserfarenheter i läroboken i fysik och trycker på igenkännandet och 
Christina lyfter fram relationen mellan det teoretiska och en 
erfarenhetsvärld: 

Och så är det inte speciellt mycket till vardagen man kan se: ”Nämen det där 
känner jag igen” och så förstå så..  (Anna) 

Ja…Alltså, jag tror man måste kunna koppla ihop det liksom från... från 
genomgången till det här praktiska och verkliga liksom...tror jag. Att man 
förstår hur det hänger ihop liksom... mellan teori och praktik. (Christina) 

Rickard talar om en materiell och kroppslig erfarenhet som något som 
kan vara en del av förståelse i fysiken.  
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Att man förstår... alltså man har en känsla för hur saker kommer att röra sig. 
Att när man kastar en boll i en bana så vet jag... alltså, jag vet hur den kommer 
att röra sig. Utan att behöva räkna på det så vet jag det. 

När eleverna talar om hur de når förståelse så nämner de ibland olika 
delar av fysikundervisningen som betydelsefulla. Rickard gör uttalandet 
som citeras ovan i samband med att han talar om laborationer. Han är 
dock den enda som talar om att laborationerna kan ha betydelse för 
förståelse eller lärande. Att räkna uppgifter är däremot något som alla 
elever tar upp som något som hjälper dem i deras strävan att förstå. När 
jag frågar hur de gör när de pluggar innan ett prov så poängterar Petra att 
det inte räcker med att bara läsa böcker och anteckningar för att förstå på 
den nivå som krävs. En djupare förståelse handlar också om att kunna 
räkna uppgifterna. Även Christina menar att räknande av uppgifter på 
egen hand är en väg mot förståelse: ”Och sen att man får göra uppgifter 
själv och så. Så man förstår.” 

För att nå förståelse så går det inte att bara sätta sig ner och jobba 
direkt. Det krävs någon form av introduktion till det aktuella området 
innan man klarar av att självständigt arbeta med uppgifterna i fysik. Sune 
säger: ”Jaa, absolut att man måste ha genomgångar t.ex. ... för att det... 
Bara att läsa det, då tror jag inte man förstår.” Maria säger också att 
genomgångarna är viktiga för förståelsen: ”Bra genomgångar är viktiga, 
det tar ett tag innan man förstår.”  Anna säger att variation i 
undervisningen gynnar förståelse. Anders tar upp att en väg mot att 
skapa mening kan vara att prata och diskutera med andra: ”Det är bra att 
diskutera, då får man som mer kläm på saken. Mer förståelse. Det tycker 
jag.” Petra är också positiv till möjligheten att få hjälp av andra under 
gruppdiskussionerna när hon inte förstår: ”Man fick det alltid förklarat 
för sig…” 

Talet om förståelse handlar för det första om att förståelse är något 
centralt i fysiken. Fysik är ett svårt ämne och för att bli kompetent i 
ämnet måste man nå förståelse. Det är ett ord som ofta återkommer, 
något som kan tolkas som att förståelse inte är något enkelt tillgängligt 
och självklart utan något man måste anstränga sig för att nå. För det 
andra handlar det om vad eleverna menar med förståelse. De är inte så 
utförliga på den punkten men ofta ställs förståelse i motsats till 
utantillärande, att t.ex. ”pränta in formler”. Eleverna talar också om att 
förståelse handlar om en förmåga att tolka formler och de orsakssamband 
som formlerna beskriver. Några elever talar om att förståelse innebär att 
kunna koppla ihop det teoretiska i fysiken med vardagserfarenheter och 
en beskrivning av den materiella världen. Ett par elever tar implicit upp 
att förståelse av begrepp är en del av förståelse i fysik. För det tredje så 
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talar eleverna om hur undervisningen kan stödja förståelse. Alla elever 
tar upp att det är genom att räkna och lösa uppgifter de når förståelse. 
Några elever betonar också lärarens genomgångar och möjligheterna att 
diskutera med varandra. 

Bilder av den fysikkunniga  

Smart, logisk och duktig på matematik 

Det är ibland svårt att urskilja om eleverna pratar om en fysikforskare 
eller en fysikelev när de beskriver en person som är ”duktig” i fysik. 
Intervjufrågorna om ”Vad utmärker en duktig fysikelev” eller ”Vad 
utmärker en person som är duktig i fysik?” är inte heller tydliga och 
används lite blandat under intervjuerna. Eleverna bygger upp olika 
bilder. De vanligast handlar om att vara ”smart”, kunna ”tänka logiskt”, 
vara ”duktig på matematik” och ”ha ett visst sorts tänkande”. 

Att ”tänka logiskt” är något som flera elever förknippar med att vara 
framgångsrik i fysik. Åsa säger i intervjun: ”Man har det här tänket 
liksom... Lite mer logiskt, analyserande på nåt vis.” Hon återkommer 
senare i intervjun till detta och säger att de som lyckas i fysik inte bara är 
logiska och analyserande utan också  tänker lite ”vidare” och har ”lättare 
att relatera till det” och inte ”stänger in sig” och tänker ”smalt”. De elever 
som kan associera mycket och brett till det som det undervisas om i fysik 
är mer framgångsrika.  

När Petter förklarar vad som krävs för att bli framgångsrik i fysik så tar 
han upp att man måste vara positiv till att jobba med formler och 
matematik: ”Så man måste ha någorlunda matematisk kunskap, 
naturligtvis, och så sen, tror jag att man måste som tycka om att jobba 
med formler, med algebra och den typen av saker.” Petter talar här om 
inställningen till ämnet som ett kriterium för att kunna lyckas. Det räcker 
inte med att vara kunnig utan man måste också tycka om att jobba på det 
sätt som krävs inom fysiken.  

Flera elever påpekar att det krävs att man arbetar mycket med att 
räkna och är framgångsrik i matematik för att lyckas i fysiken. När jag 
frågar eleverna om hur de gör när de pluggar fysik så berättar de bl.a. att 
de läser anteckningar eller i boken. Alla eleverna säger att de räknar 
uppgifter. Maria uttrycker att för att bli duktig i fysik så måste man 
”…räkna och räkna och räkna”. Erik tar också upp det: ”Sitta och räkna. 
Träna.” 

Christina säger att en person som är duktig i fysik är ”Duktig på matte 
och så där...” Sune, däremot, säger att personer som är duktiga i fysik kan 
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vara ”ypperligen normala” och att det inte krävs något extremt 
matematikkunnande: 

Du behöver inte vara jätteduktig på matte heller utan det kan bara vara det att 
du själv tycker att just fysiken är jättelogisk även om dom andra inte alls förstår 
det att du kan tycka det. Så det, det behöver inte vara annorlunda på något 
sätt... för att var duktig i det inte. 

Sune markerar att även en person som inte utmärker sig inom 
matematik kan lyckas i fysik. Positionen som kunnig i fysik är även 
tillgänglig för andra elever. I elevernas tal om vem och hur man blir 
kunnig i fysik framkommer ibland en vacklan mellan att tala om det som 
en position som bara är möjlig för vissa begåvade människor och som 
något som är möjligt för vem som helst. Rickard säger att det bara är de 
som ”har talang” från början som kan bli duktiga i fysik. Lite senare 
ändrar han sig och säger att om man jobbar hårt så kan det nog gå ändå. 
Till slut konstaterar han att man måste förstå: ”Alltså om man verkligen 
inte förstår hur det fungerar, då.. att läsa lite till.. jag tror inte att det 
hjälper...” 

Att det skulle krävas några speciella egenskaper för att kunna bli 
duktig i fysik är något som Åsa inte håller med om. Visserligen tycker hon 
att en duktig fysikelev måste kunna tänka på ett visst sätt men det är 
något alla kan göra: ”Alla kan ju bli bra på fysik, det är ju så.” 

När eleverna talar om en fysikkunnig elev eller person så beskrivs den 
ofta som ”smart”, ”logisk” och kunnig i matematik. För att bli 
framgångsrik måste man jobba med att lösa uppgifter vilket för de flesta 
elever är synonymt med att ”räkna fysik”. En elev tar upp att man också 
måste vara intresserad av ämnet för att nå framgång. Att vara en 
fysikkunnig elev framställs av eleverna som både en speciell position som 
är tillgänglig bara för vissa elever som ”har talang” eller ”ett speciellt  
tänkande” och en position som är möjlig för alla att nå. Eleverna 
förhandlar omkring och uttrycker sig ibland ambivalent omkring synen 
på den fysikkunniga som särskilt begåvad eller helt vanlig. 

Är den fysikkunniga en nörd? 

Elevernas tal om en fysikkunnig person kan också handla om någon som 
är annorlunda eller speciell på ett socialt plan som t.ex. den osociala 
nörden74 eller en humoristisk person. En diskurs som förknippar bilden 

                                                             
74Ordet nörd kommer från engelskans slangord ”nerd” och är en lätt negativ benämning 
person som har ett fixerat intresse, ofta inom teknik eller naturvetenskap. Till stereotypen 
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av den framgångsrika naturvetareleven eller forskaren med någon som 
samtidigt kan ha diagnosen Aspergers syndrom och isolerar sig socialt 
förs fram av Rickard: 

Det är ju.. Alltså teknik och alla naturvetenskapliga ämnen är ju otroligt 
teoretiska och sköna...nördiga alltså. () Allt som är värt att skapas och finnas så 
är det en nörd som har byggt den. () Allt... Silicon Valley... Så all... vadheterdet... 
forskning, all forskning inom... ja mycket processorer och så, det har gjorts av 
människor med Asperger som sitter på sina rum och… 

Rickards bild av den kunniga naturvetaren kan tyckas kluven. Det 
finns något positivt med att vara nörd trots att det samtidigt ses som en 
osocial position som t.o.m. kan förknippas med en sjukdomsdiagnos. 
Även Per i grupp 6 för under gruppdiskussionen fram en liknande bild. 
Han blir ansatt i sin grupp för att han utrycker sig språkligt bakvänt.  
John säger åt honom att ”sluta prata som en retard”. Per använder då en 
liknande bild som Rickard. Han replikerar:  ”Men fysik är liksom för 
retards.”  

Andra bilder framträder också. Anna motsätter sig att en fysikkunnig 
är en nörd. Hon säger ”... men ingen direkt nörd”. Anna förknippar 
fysikkunnighet med humor och filosofi: 

Mm, de bör kunna tänka ganska mycket... Och lite filosofiska verkar dom va… 
Och dom som jag träffat som är duktiga i fysik dom har ganska mycket humor. 
Dom är ganska roliga... En rolig, filosofisk person…  Nån som är lite flummig 
ibland. 

Fysiken som en könsrelaterad verksamhet  

När eleverna i intervjuerna ska beskriva hur man som elev gör för att bli 
framgångsrik i fysik och vad de tycker utmärker en duktig fysikelev så 
använder nästan alla ett könsneutralt uttryckssätt. Eleverna talar om att 
”man” gör si eller så ... Simon säger: ”Den är väl ofta ganska… alltså 
ganska snabb på att se ungefär riktlinjer för hur man ska lösa en uppgift”. 
”De” eller ”dom” är också ofta använda pronomen. De utelämnar ibland 
subjektet och talar om ”att” göra det eller det eller ”att” vara sån eller sån. 
Intervjufrågorna om den kunniga fysikeleven ställer jag innan jag frågar 
dem direkt om kopplingen mellan kön och fysikämnet. Ingen av eleverna 
tar i detta sammanhang, när det är frågan om vem som kan bli 
framgångsrik i fysik, spontant upp fysik som genuspräglat. De säger 

                                                                                                                                         
hör också att en nörd inte är socialt inriktad och har omoderna kläder. Nördar kan också 
framställas positivt i litteratur och film.  
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ingenting om att fysik skulle vara ett ämne som passar bättre för pojkar 
eller att fysik är en verksamhet för män. 

Vid ett par tillfällen hänvisar eleverna till personer som de ser som 
auktoriteter i ämnet. Rickard berättar under intervjun att om han får 
problem när han läser inför ett prov så brukar han ringa sin bror som han 
ser som kunnig i ämnet. När grupp 5 diskuterar så positionerar Anna sin 
mamma som en auktoritet och som någon som skulle kunna förklara 
sammanhangen. Hon berättar om vad hennes mamma sagt om ett visst 
fysikaliskt fenomen. Lite senare kör diskussionen fast och Anna skämtar: 
”Får man ringa en vän? Då kan jag ringa mamma.” 

Den direkta frågan om eleverna tänker på en fysiker som en man eller 
en kvinna, möter skilda svar. Flera elever avvisar tanken på att fysiken 
skulle vara könsrelaterad: 

Ja, jag vet inte… Jag tror inte det är så där man eller kvinna. Det är nog en 
väldigt smart person med humor.  Och lite småflummig. ..men ingen direkt nörd. 
Eller man eller nånting sånt. Det är det inte (Anna) 

Neej, det tycker jag absolut inte. Det ser jag ingen skillnad, skulle jag säga. För 
det liksom, vi har… vi har ju hyfsat jämt i alla fall i våran klass. Och de spelar 
ingen roll, alla är lika duktiga i alla fall. (Sune) 

Kan killar eller tjejer klara av exakt lika bra. Det är nog 
inställningen...Grupptryck.. (Måns) 

Jag tycker personligen nog inte att det har någon betydelse. Man hör ju ibland 
såna här vetenskapliga rapporter som påstår att män är bättre på logik men jag 
vet inte hur det ligger till med det där egentligen. Jag har faktiskt ingen aning 
vad det beror på (att fler män än kvinnor arbetar med fysik, min anm.) eller ifall 
det överhuvudtaget finns nån som helst påverkan. Det kan mycket väl bara vara 
ett samhällskontruk... konstruktion som gör att det blir så här. (Petter) 

Jag vet inte riktigt varför det har blivit så här men inte tycker jag att det är ett 
mer manligt ämne. Men det, det kan ha att göra med: vad vill du bli. (John) 

Maria ger också ett bestämt men motsatt svar. Hon menar att ”Fysiken 
är nog manlig, om man tänker på fysik så tänker man på Einstein”. Även 
Christina och Simon uttrycker samma sak. Christina säger: ”Ja, alltså 
man tänker att det är mest.. mest män som är.. tycker om det och så”. 
Simon säger: ”Tänker jag mig en fysiker så tänker jag mig en man.” 

Anders och Åsa talar om att fysik passar bättre för pojkar eftersom 
flickor och pojkar tänker på olika sätt: 

...Nämen... jag vet inte... tänkt lite grann att killarna dom kan som....En del 
tänker som... dom tänker som så mycket.. Alltså som djupt... Men jag har faktiskt 
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inte tänkt så... Just nu är det bara i vår klass, men att tjejerna tänker inte lika så 
djupt. (Anders) 

… Alltså jag tycker ofta det är... eller det här det är såna ämnen som på nåt vis 
killar har lite granna lättare att... alltså...förstå. Det är som om dom har lättare 
att relatera till det. Dom tänker på det sättet som.. Alltså tänker på det hära lite 
vidare sättet. Att tjejer ofta, som jag gör, stänger bara in sig och pluggar, 
pluggar. Vi är mer motiverade på det sättet medans killar tänker lite vidare. 
Och... dom kanske inte nödvändigtvis får bättre på proven men det är nånting 
som dom finner förståelse för och kan.. kan jobba runt. Medan tjejer blir... vi 
tittar smalare. Det tror jag är sant, jag tror att det är därför många killar tycker 
det är mycket roligare än tjejer gör. (Åsa) 

Åsa och Anders menar att skillnaderna kan bero på att flickor inte kan 
tänka lika ”brett” eller ”djupt”. Per uttrycker något liknande när han säger 
att ”Jag kan tänka mig att tjejer har lite lättare att bli stressade och sånt”. 
Han talar om hur stressen kan blockera det rationella tänkandet. 
Samtidigt är han medveten om att det kan vara farligt, 
”könsdiskriminerande” att uttala sig för kategoriskt. Han tar ett steg 
tillbaka genom att säga att en del flickor kan ha lika lätt för fysik som 
pojkar.  

När elevernas talar om den kunniga fysikeleven, utan att de får någon 
direkt fråga om kön och fysik, så konstrueras denna/denne som 
könsneutral. Ett par elever talar om personer som de känner som kunniga 
och det är dels en kvinna dels en man. Men när elever direkt tillfrågas om 
de tänker sig en fysiker, alltså någon som är yrkesverksam inom fysik, 
som man eller kvinna, så blir svaren varierande. I grova drag hälften av 
eleverna menar att det lika gärna kan vara en kvinna som en man och 
uttalar sig avvisande mot att det finns några grundläggande skillnader 
mellan kvinnor och män som gör att fysik är mer lämpad för män. De 
övriga eleverna säger antingen att de tänker sig en person som är 
framgångsrik i fysik som en man eller för fram argument som kan 
förklara varför de flesta fysiker är män. 

Det kan finnas anledning att fundera kring resultaten om hur och om 
eleverna konstruerar en fysikkunnig person som könsrelaterad. När 
eleverna talar om någon som är kunnig i fysik så konstrueras den 
personen till en början som helt könsneutral. I mina intervjuer med 
eleverna så är detta något som kommer fram i samtalet innan jag frågar 
om kön har någon betydelse för deras bild av en fysikkunnig. De senare 
frågorna om fysik och genus kan då inte ha inverkat på elevernas tidigare 
svar där den fysikkunnige framställs som varken man eller kvinna. 
Eleverna vet dock att ett av mina forskningsintressen är just genus. Jag 
nämnde det helt kort när jag presenterade vad min forskning handlar om. 
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Flera uttalanden både under gruppdiskussionerna och under intervjuerna 
konstruerar detta med genus och kön som en känslig fråga. Per talar om 
att han inte vill vara könsdiskriminerande när han uttrycker att flickor 
oftare är stressade och inte kan tänka rationellt. Pojkarna i grupp 5 
skämtar om att de måste ta tillbaka sina sexistiska uttalanden om flickor 
och bilar (se kap 7 s. 176-177). Simon i grupp 8 kommenterar 
diskussionsfrågorna genom att viska till Anders: ”Tänk på att hon inte 
skriver nånting som man kan...anta att fysikläraren (en person i den 
aktuella uppgiften) är en kille eller tjej.” Eleverna är uppmärksamma på 
vad som tillskrivs män och kvinnor och förhåller sig till vad som kan 
sägas vara en könsneutral norm eller vad som är ”politiskt korrekt”. 

Sammanfattning och diskussion 

Bilder av fysikämnet 

De dominerande diskurserna om fysik handlar om att fysik är ett svårt 
ämne som till stor del är centrerat kring formler. Det är ett ämne som 
eleverna förknippar med logik och matematik och som de menar kräver 
”förståelse” för att man ska lyckas. För att räknas som en giltig förklaring 
inom fysik måste den bygga på en formel och vara ett logiskt resonemang. 
Det är oftast i relation till formler och logik som talet om ”förståelse” 
kommer in. Dessa diskurser dominerar men är inte de enda som 
framträder. Ibland förs motdiskurser och alternativa diskurser fram, och 
diskursordningen förhandlas i elevernas tal. 

När eleverna pratar om formler i fysiken vinklas detta på olika sätt. De 
talar om formler som något som utmärker ämnet. De säger att formler är 
något som måste förstås för att lyckas inom ämnet. Formler är också 
något som eleverna förhåller sig känslomässigt till. Förutom att eleverna 
säger att fysikämnet handlar mycket om formler så är även deras 
problemlösande i grupperna ofta präglat av att leta efter den ”rätta 
formeln”. Formler ses också som något som måste förstås på ett djupare 
plan än att bara lära sig dem utantill. En del elever visar ett 
avståndstagande mot formler men det finns också exempel på hur en elev 
säger att formler är en utmaning som kan ge glädje när man förstår dem. 

Eleverna talar inte om fysiken som omedelbart tillgänglig utan som 
svår och som ett ämne som kräver ”förståelse” vilket innebär att de får 
lägga ner relativt mycket arbete på att klara ämnet. Det är främst genom 
att lösa problem, ”räkna uppgifter” som de når förståelse men de säger 
också att en introduktion till de olika delområdena är nödvändig för att 
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de ska klara att sedan arbeta självständigt. Några elever talar om att de 
når förståelse genom att diskutera med andra elever. 

Förståelse är ett centralt tema i elevernas tal om fysikämnet. Att 
eleverna talar så mycket om behovet av att förstå visar att fysiken inte är 
lättillgänglig och omedelbar. Eleverna talar dock rätt lite om vad den 
förståelse som behövs i fysik innebär. Det de säger handlar mest om att 
just tolka formler och tänka logiskt. Förståelse framställs som motsatsen 
till att lära sig utantill. Det rationella i fysiken, logiken och matematiken, 
betonas igen. Några elever konstruerar dock andra diskurser som handlar 
om att förståelse i fysik är att kunna se samband mellan en händelse i den 
materiella världen, kanske från en egen erfarenhetsvärld, och de 
abstrakta formlerna i fysiken.  

Några elever efterlyser en koppling mellan ”vardagslivet”, något som 
de känner till och har erfarenheter ifrån, och det formella och teoretiska i 
fysiken. De talar om förståelse på ett sätt som Else-Marie Staberg (1997, 
s. 42) hänvisar till när hon beskriver hur flickor i grundskolan och 
gymnasiet efterfrågar kunskap. Det handlar om den sammanbundna 
kunskapen, ”sammanbunden både i bemärkelsen att de kan integrera sig 
själv som subjekt och finna meningsfull kunskap som rör den verklighet 
de lever i”. Else-Marie Staberg hänvisar i sin analys till begreppet 
”connected knowing” (Belenky et al., 1986). 

Elevernas efterlysning av en koppling till vardagslivet kan hänga ihop 
med att fysik ofta framställs på ett opersonligt och färglöst sätt. Svein 
Sjøberg (2005, s. 343) beskriver hur vetenskapliga ideal om objektivitet 
och rationalitet innebär en strävan att stå över det specifika och konkreta 
och därmed finns ingen plats för ”anekdoter, personliga vittnesbörd, 
självupplevda historier och inlevelse”. Den vetenskapliga framställningen 
handlar ofta om samband och händelser där ingen agerar eller är 
observatör. Detta kan göra det svårare att anknyta till och förstå fysiken.  

I elevernas tal om fysik kopplas ofta ämnet till logik och matematik. I 
den dominerande diskursen hör då känslor inte hemma i fysiken även om 
detta inte är något som eleverna tydligt uttalar sig om. Ett par elever 
säger dock att fysiken kan vara ”häftig” och ”kul”. Anna associerar en 
fysiker med en person med humor och säger indirekt att det inom fysiken 
finns plats för skoj och glädje. Rickard talar om ämnet som att det är ett 
av de ”sköna, nördiga” ämnena och vänder ett lätt negativt ord till något 
positivt  

Eleverna beskriver fysiken som svår och som ett ämne som kräver 
mycket arbete. De bekräftar den bild av ett svårtillgängligt ämne som 
diskuteras av bl.a. Jay Lemke (1990), Sara Majetich och Indira Nair 
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(1995) och Svein Sjøberg och Svein Lie (1984). Lemke för fram att 
naturvetenskap görs onödigt svår genom det språk som används och 
Majetich och Nair menar att undervisningen (på collegenivå i USA) är 
riktad mot en elit av studenterna och därmed inte tillgänglig för många 
studenter. Eleverna i min undersökning talar inte direkt om att fysikens 
språk är svårt, men deras tal om att det är formler som är svåra att förstå 
kan tolkas som en indirekt kritik mot fysikens språk. Formler är en 
väsentlig del av den språkliga kommunikationen inom fysikämnet. 
Studenterna säger inte att undervisningen är riktad mot en elit i klassen, 
men en del av eleverna menar att det krävs vissa egenskaper för att klara 
fysiken bra, något som handlar om fysiken som ett ämne bara för vissa 
elever. Det förekommer dock också tydligt markerade motdiskurser som 
poängterar att fysik är ett ämne för alla. Den tydliga artikuleringen kan 
tolkas som en reaktion mot att fysik ofta framställs som ett ämne för en 
elit.  

Vad som inte sägs 

Även det som eleverna inte talar om kan säga något om de diskurser om 
fysik som eleverna omfattar. I en pågående diskussion om elevers intresse 
och attityder till naturvetenskapliga ämnen är frågan om ämnenas 
samhällsanknytning aktuell. Camilla Schreiner och Svein Sjøberg (2007) 
tar upp att en koppling av naturvetenskap och teknik till frågor som t.ex. 
rör alternativa energikällor, skydd mot dödliga vapen, sjukdoms-
bekämpning m.m. kan vara en vinkling som speglar naturvetenskapens 
positiva möjligheter och som kan intressera många ungdomar. I 
intervjuerna med eleverna i denna studie kommer detta perspektiv aldrig 
fram i elevernas tal. När de svarar på frågor som handlade om hur de vill 
ha undervisningen i fysik, om fysik är viktigt för dem eller när de ska 
karakterisera ämnet fysik så säger de ingenting om att fysikämnet borde 
vara mer samhällsanknutet och att de vill veta vad kunskaperna kan 
användas till. Jag frågar dem dock inte direkt om relationen mellan fysik 
och samhället i övrigt, så detta ska inte tolkas som att eleverna inte tycker 
att en sådan ingång till fysik skulle vara viktig. Det säger kanske mer om 
att eleverna själva omfattar en diskurs där de ser fysikämnet i skolan som 
avskilt från det samhälleliga.  

Bilden av en framgångsrik fysikelev 

Den kunniga fysikeleven framställs ofta som ”smart”, duktig i matematik 
och logisk. Detta kan jämföras med den bild av ”naturarna” som 
framkommer i Else-Marie Stabergs (1997) intervjuer av naturvetarelever 
med erfarenheter från tre år på gymnasiet. Eleverna i den 
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undersökningen beskriver naturvetareleven som ”en ambitiös, duktig, 
disciplinerad, icke-ifrågasättande, tävlingsinriktad och kylig elev vars 
stora intresse är datorer, matematik och teknik och vars bibel är 
formelsamlingen.”. Föreställningen är både elevernas egen och den de 
anser att andra har om ”naturare”. Den bild eleverna i denna studie för 
fram om den kunniga fysikeleven passar delvis in på ovanstående. Ingen 
av eleverna i föreliggande studie talar dock om icke-ifrågasättande, 
tävlingsinriktning eller kylighet.   

Bilden av den fysikkunnige är inte lika entydig som bilden av 
fysikämnet. Eleverna vacklar mellan diskurser som handlar dels om att 
en fysikkunnig elev måste ha speciella förutsättningar, dels om att vem 
som helst kan jobba sig till den positionen. Ett par elever uttrycker att 
positionen som fysikkunnig sammanknippas med en position som 
avvikande, en asocial nörd som helt inriktar sig på teknik eller en 
”retard”. En elev, Anna, ger en annorlunda bild av den fysikkunnige som 
en person med mycket humor, filosofisk och lite flummig. De olika 
bilderna kan relateras till de olika bilder av fysikämnet som Cathrine 
Hasse för fram (2008). Hasse har bl.a. jämfört bilden av fysikämnet vid 
ett universitet i Danmark och vid ett universitet i Italien. Hon beskriver 
hur fysikämnet i Danmark förknippas med matematisk skicklighet och 
kunskaper i teknik medan fysikämnet vid det italienska universitetet har 
en helt annan anknytning. Där förknippas det med filosofi och anses 
kunna vara en fortsättning på en klassisk bildning inom humaniora. 

Att fysiken på ett eller annat vis skulle vara ett ämne som passar män 
bäst och att detta skulle vara en förklaring till den sneda 
könsfördelningen bland dem som arbetar med fysik är något som förs 
fram av knappt hälften av eleverna. Ofta vacklar de dock lite fram och 
tillbaka i valet av diskurs. Under deras talande sker en slags förhandling. 
Den motdiskurs som förs fram handlar inte om att fysik skulle vara ett 
ämne som passar kvinnor bättre. De alternativ det står emellan är att 
fysikämnet är könsneutralt eller att det är bättre lämpat för män.  

I en analys som denna görs inga anspråk att tolka vad eleverna 
”egentligen tänker” eller deras bakomliggande motiv till de uttalanden 
som görs. Jag är inriktad mot att undersöka vad eleverna gör med sitt tal, 
vilka diskurser som konstrueras. Betydelsen av dessa diskurser får sin 
mening mot den bakgrund som kontexten eller det aktuella 
sammanhanget utgör. Eleverna konstruerar den fysikkunniga ibland som 
manlig och ibland som könsneutral. I ett sammanhang där 
genuskonstruktioner är en känslig fråga är elevernas konstruktioner 
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ibland entydiga, ibland ambivalenta och ibland motstridiga. Detta är ett 
område under omförhandling. 
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Kapitel 9. 

Lärande, genus och föreställningar om 
den fysikkunniga  
I fokus i detta kapitel står relationerna mellan genus, föreställningar om 
den fysikkunniga och lärande i fysik och hur de sambanden framträder i 
gruppdiskussionerna. Jag tar upp hur genuspräglade relationer i 
elevernas sociala samspel påverkar det lärande samtalet och hur mer eller 
mindre genuspräglade föreställningar om den fysikkunniga reproduceras 
och får konsekvenser i diskussionerna.  

En sammanvägning av de tidigare resultaten i denna studie tyder på att 
olika aspekter av genus har betydelse för lärande på ett konkret plan i 
elevernas interaktion. Vissa sidor av elevernas samspel är starkt 
genuspräglat och det får följder för möjligheterna till lärande. De grupper 
där hierarkiska mönster eller strävanden framstår som påtagliga kommer 
inte så långt vare sig när det gäller att utveckla talet om fysikens begrepp 
och fenomen eller att övervinna svårigheter med att hantera uppgifterna. 
Även en överordnad strävan efter konsensus och konflikträdsla i 
grupperna inverkar negativt på det lärande samtalet. Men det finns också 
genusrelaterade positioner som kan vara positiva för lärandet i gruppen. 

Lärande och konstruktionen av manlighet 

I grupp 1 (Hanna, Laban, Lisa och Niklas) är Laban mån om att få 
tolkningsföreträde. Han stöds av Niklas och tillsammans bemöter de Lisa 
som med sina ambitioner och lite skeptiska hållning utgör ett hot mot 
Labans hegemoniska ställning. De skämtar med och om henne, och säger 
också emot hennes påståenden. Laban, däremot, får mycket stöd trots att 
hans uttalanden snarare underminerar än för diskussionen framåt. 
Hanna placeras utanför gruppen trots att hon till en början visar att hon 
vill delta. Alliansen mellan Laban och Niklas bygger upp en manlig 
hegemoni och flickorna positioneras som mindre kompetenta och är 
dessutom splittrade, de stöder inte varandra. De påståenden om fysik och 
om hur gruppen ska ta sig an uppgifterna som Lisa, Hanna och även 
Niklas för fram sägs ofta emot eller följs inte upp. Detta får till följd att en 
mer allsidig diskussion som prövar olika möjligheter knappt kommer till 
stånd. Fysikinnehållet i eleverna samtal utvecklas inte på ett fruktbart 
sätt. Relationerna i gruppen präglas av genus både strukturellt och 
individuellt. Labans dominerande ställning kan ses som ett utslag av en 
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genuspräglad struktur i samhället. Samtidigt konstrueras genus på en 
individuell nivå, kopplat till en symbolisk nivå. För Laban gäller det en 
position som kompetent i ett manligt kodat område. Lisa, Hanna och 
Niklas positioneras som mindre kompetenta.  

Grupp 1 är en könsblandad grupp där en inriktning mot tävlan och 
konkurrens präglar främst Labans deltagande i det sociala samspelet och 
där en flicka är den främsta konkurrenten även om hon ofta ger sig i 
sakfrågor. Tidigare forskning (Alexopoulo & Driver, 1997, Bennet et al., 
2004, Scanlon 2000) har visat att tävlan mellan elever som arbetar 
tillsammans är något som främst utmärker grupper av pojkar. 
Konkurrens är också ett fenomen som på ett symboliskt plan knyts till 
manlighet. De två pojkgrupperna i undersökningen reproducerar detta 
mönster fast på lite olika sätt. I grupp 4 (Birger, Gunnar, Ivar och Oscar) 
styr till en början Oscar gruppens diskussion och han vänder sig ofta till 
Gunnar som positioneras som den mest fysikkunniga i gruppen. När den 
tystlåtne Birger kommer med förslag och påståenden tystnar samtalet, 
Oscar markerar att Birger bidrag inte är intressant och byter inriktning 
på samtalet. Detta kan tolkas som en strategi för att vidmakthålla 
ordningen i gruppen. Konkurrensen om tolkningsföreträde uttrycks här 
genom att inte bemöta en gruppmedlems förslag. När Birger så 
småningom med hjälp av Ivar tar sig in i diskussionen tystnar istället 
Oscar och Gunnar och markerar att de inte längre tycker det är intressant 
att diskutera fysik. Pojkarnas spända samspel, eller brist på samspel, får 
till följd att tolkningar av uppgifter och förslag till möjliga samband inte 
utreds och fullföljs. Både konkurrensen om vem som bäst kan bidra med 
viktiga inlägg för att föra diskussionen om fysik framåt och Oscars och 
Gunnars avståndstagandet från skolarbetet kan ses som konstruktioner 
av traditionella manliga positioner i skolan och de får negativa 
konsekvenser för det lärande samtalet. 

I grupp 6 (John, Måns, Per och Sune) är konkurrensen helt öppen och 
drivs som en lek eller ett spel. I den efterföljande intervjun framkommer 
hur Måns med förväntan medvetet givit sig in i tävlandet och även hur 
han framställer det som genuskodat. Tävlan blir en del av ett lekfullt, 
manligt sätt att samspela i ett homosocialt sammanhang, män emellan: 
”Jag tycker om att argumentera… och försöka få de andra mindre 
trovärdiga och på så sätt… vinna diskussionen. Ja, ja, vi gick ut fyra killar 
och så bara… ta greppet…” ”Om det varit ett par tjejer med så hade man 
kanske… sett mera seriöst…” ”Det är lite survival of the fittest, speciellt 
när det är en killgrupp.” På ett skämtsamt sätt bygger medlemmarna i 
grupp 6 upp hierarkier som bl.a. innebär att Per positioneras som någon 
som de andra vid flera tillfällen inte bryr sig om att lyssna på. Att Pers 
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uttalanden inte tas på allvar och att gruppmedlemmarna ibland inriktar 
sig mer mot att vinna en diskussion än att förstå fysikinnehållet leder till 
att möjligheterna till lärande i samtalet begränsas. 

Grupp 6 konstruerar även manlighet och markerar gränser mot det 
kvinnliga på andra sätt än genom att tävla. I Måns uttalande ovan 
reproduceras en bild av att flickor är annorlunda och att flickors närvaro 
kan få pojkar att skärpa sig, en vanlig föreställning i skolans värld. 
Gruppmedlemmarna skämtar också om storleken på sina könsorgan, om 
att kvinnor inte kan köra bil och de driver med en i skolan normativ 
diskurs som tar avstånd från sexistiska uttalanden. En antydan om vikten 
av att tillhöra en sådan utpräglad manlig gemenskap, där manlig 
socialisation överordnas en individuell position, ges av Pers agerande 
under diskussionen och hans uttalanden efteråt, under intervjun. Genom 
att spela med och göra sig till clown positionerar han ofta sig själv som 
någon som inte behöver tas på allvar. Han deltar på ett förväntat sätt i 
gruppens interaktion och blir då en accepterad del av den. I intervjun ger 
han uttryck för att den position han intar eller tilldelas är på gränsen till 
vad som inte känns bra men att han varit med om värre. Samtidigt säger 
han att den aktuella situationen i gruppen är något som måste accepteras 
och att han klarar av det: ”Jag tycker att killar är lite småtjafsiga men 
liksom... det ska väl va så?” ”Men...ja...så länge det inte blir så hära att 
man totalt trycker ner varandra så är det lugnt alltså. Blir det så, då är det 
ju lite jobbigt... Ja… man måste nästan slå sig fram för att få sin åsikt 
hörd”. 

Eleverna i grupp 6 positionerar sig mycket medvetet som nonchalanta 
inför skolarbetet och skämtar om att de kommer till dagens lektion utan 
vare sig penna, papper, räknare eller böcker. De kommenterar också Pers 
slarviga, nästan obefintliga anteckningar med ett skratt utan att göra 
något åt dem. Nonchalansen kan tolkas som ett uttryck för att eleverna 
anser sig klara av att lösa uppgifterna utan hjälpmedel, genom att bara 
resonera. Konstruktionen av ”en riktig kille” (jfr Kalat, 2007) får här 
direkt praktiska konsekvenser för deras möjligheter att komma framåt i 
diskussionerna. Eleverna använder sig av de fysikaliska samband de 
känner till, Newtons andra och tredje lag, något som inte är tillräckligt 
underlag för de aktuella uppgifterna. Diskussionen begränsas och de 
lyckas inte lösa uppgifterna.   

Ovanstående exempel visar hur konstruktionen av den manlighet som 
förknippas med tävlande eller ett avståndstagande gentemot skolarbete, 
får konsekvenser för gruppernas möjlighet att utveckla ett lärande 
samtal. Även bilden av pojkar som ”naturligt kompetenta” utan att de 
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behöver jobba, reproduceras här. Men i grupperna förekommer också 
positioner, knutna till manlighet, som delvis kan ses som positiva för 
gruppernas arbete. Den ansvarstagande position som Fredrik i grupp 3, 
Rickard i grupp 7 och Erik i grupp 8 tar eller tilldelas innebär bl.a. att de 
är måna om att fördjupa diskussionerna så att de leder till djupare 
förståelse och till att uppgifterna löses. Det visar sig genom att de lyssnar 
och gärna fångar upp de andras uttalanden och utvecklar dem. Samtidigt 
är Fredriks och Rickards ansvarstagande knutet till ett ledarskap i 
gruppen. De dominerar respektive grupps talutrymme och ger på så sätt 
kamraterna färre möjligheter att delta i och bidra till det lärande 
samtalet. Den ansvarstagande ledaren är en position, traditionellt knuten 
till manlighet, som för stunden kan bidra till att samtalen fördjupas och 
olika synpunkter kommer fram. Samtidigt är det en position som också 
innebär en rangordning och ett tolkningsföreträde och på så sätt minskas 
de andra deltagarnas möjligheter att positioneras som kompetenta 
gruppmedlemmar.  

Föreställningen om den fysikkunniga som en man konstrueras i 
elevernas sociala samspel och även till viss del i intervjuerna. I dessa 
säger hälften av eleverna att de ser en fysikkunnig person som en man 
medan hälften menar att den positionen inte har med kön att göra. Om 
man ser till hur eleverna själva positionerar varandra i grupperna så 
reproduceras främst den förra bilden. Pojkarna i de könsblandade 
grupperna får mer stöd och motsägs mer sällan. I fyra av fem 
könsblandade grupper är det en pojke som positionerar sig och 
positioneras som en auktoritet medan det i den femte gruppen inte är 
någon av eleverna som tycks ha tolkningsföreträde framför de andra. Det 
går att konstatera att även om intervjuer och videoinspelningar inte 
överensstämmer helt så drar de på ett sätt åt samma håll. Antingen är 
den fysikkunniga är en man eller så är individer av båda könen lika goda 
kandidater. Men den senare varianten får ett rätt litet genomslag i 
elevernas interaktion. 

Lärande och konstruktionen av kvinnlighet 

På samma sätt som konstruktionen av manlighetspositioner får olika 
konsekvenser kan även konstruktionen av det traditionellt kvinnliga ha 
både positiv och negativ betydelse i gruppernas lärande samtal. I tidigare 
forskning om gruppdiskussioner, då flickgrupper jämförs med 
pojkgrupper, konstateras att flickgrupper oftare är måna om konsensus i 
gruppen och kan förfalla konflikträdda (Alexopoulo & Driver, 1997, 
Bennet et al., 2004, Scanlon 2000). Resultaten från dessa studier visar 
hur flickgrupper ofta reproducerar en bild av kvinnor som mer lyssnande, 
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förstående och stödjande, som en motsats till ett manligt tävlande. Även i 
flickgruppen i denna studie, grupp 5 (Anna, Christina, Maria och Sanna), 
stöder medlemmarna ofta varandras uttalanden, något som kan ses som 
en uppmuntran att utveckla synpunkterna ytterligare. Det förekommer 
sällan att de säger emot varandra och vid ett par tillfällen reds 
invändningarna inte ut. Medlemmarna tycks ha svårt att hantera 
meningsmotsättningar och det leder vid dessa tillfällen till att helt 
relevanta ifrågasättanden inte tas upp av de andra. De inläggen får 
därmed inte möjlighet att bidra till gruppens gemensamma kunskapande 
(se s. 113, 118). Gruppen missar en möjlighet att utveckla fysikinnehållet 
och närma sig en lösning på uppgiften. Elevernas förhållningssätt 
motarbetar här gruppens lärande. 

I intervjuerna talar både pojkar och flickor om att förståelse är centralt 
i fysiken. I diskussionerna om uppgifterna är det dock flickorna som i 
högre grad använder ord som ”förstå” och ”fatta” och ställer flest frågor. 
Att se sig som någon som inte förstår naturvetenskap är enligt Staberg 
(1992) och Lindahl (2003) en kvinnligt kodad position och kan ses som 
en konstruktion av kvinnlighet i ett naturvetenskapligt sammanhang. Det 
kan kontrasteras mot hur pojkarna i grupp 5, trots att genomgången efter 
diskussionen visar att de inte lyckats lösa ett par uppgifter, på ett okritiskt 
sätt ändå menar att de löst uppgifterna. Eleverna reproducerar därmed 
bilden av förståelse i fysik som något problematiskt för flickor och enkelt 
för pojkar. Det är också en föreställning som några elever ger uttryck för i 
intervjuerna. Åsa säger att ”... killar har lite granna lättare att ... alltså... 
förstå”. Anders menar att ”...tjejerna tänker inte lika så djupt.” och Per 
menar att flickors stressande kan blockera det rationella tänkandet. 
Denna bild förstärks sedan i gruppernas interaktion genom att flickorna 
motsägs och inte stöds i lika stor utsträckning som pojkarna. De 
positioneras då av sina kamrater som några som inte förstår i samma 
utsträckning som pojkarna förstår. Konstruktionen av kvinnlighet kring 
ett tal om bristande förståelse eller sökande efter förståelse kan kopplas 
till lärande på olika vis. Att ställa frågor och en inställning att förståelse är 
något man får kämpa för, kan gynna utvecklingen av det lärande 
samtalet. Men att bli positionerad och kanske se sig själv som någon som 
inte kan förstå får kanske till följd att man, som Hanna i grupp 1, ger upp. 

Ingen av flickorna i studien positionerar sig eller positioneras som 
tävlande eller som ansvarslösa. De har inte tillgång till de positionerna. 
Pojkarna förefaller ha tillgång till ett större utbud av möjliga positioner. 
Ett exempel på det är att pojkar kan ha positioner både som ansvarslösa 
och ansvarstagande. Ett annat exempel på bredden hos de positioner som 
tillgängliga för pojkarna är att det inte bara är flickgruppen som är 
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inriktad mot att komma överens och undviker att utmana varandra. Även 
i de könsblandade grupperna 3 (Fredrik, Johanna och Olov) och 7 (Julia, 
Rickard och Petter) är antalet ifrågasättande av kamraternas påståenden 
mycket lågt samtidigt som antalet stöduttalanden är stort. Ibland får 
undvikande av konflikter negativa konsekvenser för hur fysikinnehållet 
utvecklas av grupperna men ibland lyckas eleverna navigera framåt utan 
att utmana varandra. Vid ett av de få tillfällen då medlemmarna i grupp 3 
är tveksamma till ett påstående från en gruppmedlem (se kap 7 s. 191), 
hanterar de detta på ett mycket smidigt sätt och lyckas komma vidare 
utan att uttalat säga emot varandra. Vid ett annat tillfälle leder bristen på 
ifrågasättande till att eleverna snabbt accepterar ett uppenbart 
otillfredsställande svar (se s. 140-141).   

Traditionellt kvinnliga och manliga positioner som inte 
reproduceras 

De finns andra traditionella kvinnliga och manliga positioner som skulle 
kunna ha betydelse för det lärande samtalet men som inte reproduceras i 
gruppernas interaktion. Tidigare forskning visar att konstruktionen av 
kvinnlighet är starkt knuten till positionen som stödjande och 
omsorgsfull (Paechter, 2007, s. 140). Eileen Scanlon (2000) tar upp att 
flickor i gruppdiskusioner ofta håller med och stöder de andra grupp-
medlemmarna. I grupperna i denna studie riktar såväl flickor som pojkar 
stödjande uttalanden mot de andra gruppmedlemmarna, det är inget som 
utmärker just flickorna. Det finns visserligen en stor variation mellan och 
i grupperna. I grupp 7 står Julia för absoluta merparten av stöd-
uttalandena medan det i grupp 1 och grupp 2 är Niklas respektive Pontus 
som står för mest stöd. I genomsnitt i grupperna i denna studie är det 
alltså så att pojkarna tar emot mest stöd men det är både pojkar och 
flickor som ger stöd. Flickor och pojkar säger emot sina kamraters 
påståenden i stort sett i samma utsträckning. 

En annan position som symboliskt förknippas med det kvinnliga är 
den som passiv elev. Att vara passiv och inte delta i samtalet får 
konsekvenser på ett individuellt och strukturellt plan och kan även ha 
betydelse för möjligheterna till lärande75. I grupperna är pojkar och 
flickor lika passiva eller lika aktiva om man ser till genomsnittet av 
antalet repliker. I detta sammanhang är att vara aktiv eller passiv inte 

                                                             
75(Stamovlasis et al., 2005) visar att aktivitet under gruppdiskussioner, både på individuell 
nivå och på gruppnivå, har samband med elevernas testresultat i en eftertest. Vad som är 
orsak och verkan, eller om det är en samvariation med orsaker utanför studien,  när det 
gäller aktivitet och goda fysikkunskaper, klarläggs dock inte. 
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”könsmärkta positioner”. Positionen som ambitiös och ansvarstagande 
elev är inte heller någon entydigt könsmärkt position även om flickor i 
större utsträckning tar ansvar. Flera pojkar (de som utmärker sig mest är 
Fredrik, Rickard och Erik) intar denna position. Det är dock ett antal 
flickor, Lisa, Agneta, Johanna och Åsa, som gör ”det där extra”. Det 
handlar t.ex. om att vara extra noggrann i sina anteckningar eller att gå 
igenom uppgifterna en extra gång, ambitioner som i det långa loppet 
gynnar lärandet. 

Jämställdhet och lärande 

De olika könsblandade grupperna kan beskrivas som i olika grad 
jämställda76 utifrån om gruppmedlemmarna bemöter varandra på olika 
sätt eller ej. Om skillnader i bemötande bidrar till konstruktionen av 
pojkar som t.ex. aktiva, kunniga och dominerande medan flickor 
konstrueras som passiva, okunniga och lyssnande så kan gruppen 
knappast betecknas som jämställd. Olika villkor råder då för pojkar 
jämfört med flickor. Den grupp bland de könsblandade grupperna, som 
kan betecknas som minst jämställd, är grupp 1 (se ovan s.225-226) 
medan den som är mest jämställd är grupp 8. I den senare gruppen, som 
består av tre pojkar och två flickor, har pojkar och flickor lika många 
repliker var. I genomsnitt i gruppen uttalar sig pojkarna och flickorna lika 
mycket om fysik och uppgifterna, och de har samma andel korrekta 
respektive felaktiga uttalanden. Pojkarna tar emot i genomsnitt 20 
stödrepliker medan flickorna får i genomsnitt 15 stödrepliker. Flickorna 
sägs i genomsnitt emot 11 gånger medan pojkarna sägs emot 7 gånger. 
Det finns alltså skillnader när det gäller att få stöd eller bli motsagd av 
kamraterna men den är mindre än de genomsnittliga skillnaderna mellan 
pojkar och flickor i de könsblandade grupperna77. I grupp 1 är 
talutrymmet mycket ojämnt fördelat (se figur 2 s. 163). Flickorna och 
pojkarna i den gruppen har lika många korrekta uttalanden om fysik och 
uppgifterna medan pojkarna har betydligt fler felaktiga uttalanden (14 
resp. 3). Trots detta får pojkarna i genomsnitt motta 21 stödrepliker och 
flickorna bara 9 stödrepliker. Flickornas påståenden sägs emot 10 gånger 
medan pojkarnas sägs emot 9 gånger. Det som är mest anmärkningsvärt 
här är att trots att pojkarna har betydligt fler inkorrekta uttalanden så 
sägs de inte emot oftare än flickorna. 

                                                             
76 Med jämställdhet menas här ett tillstånd som kan anses råda antingen när män och 
kvinnor har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter eller först när män och kvinnor 
har samma ställning och inflytande  
77 I genomsnitt tar pojkarna emot 34 stöduttalande och flickorna 18. Pojkarnas påståenden 
sägs emot 4 gånger och flickornas 8 gånger. 



 232

Grupp 8 har den högsta andelen utforskande och adderande samtal 
(3/5 av samtalet) och utmärker sig speciellt när det gäller den höga 
andelen utforskande samtal (2/5). I grupp 1 är andelen utforskande och 
adderande samtal lägst bland de könsblandade grupperna (1/6 av 
samtalet). Grupp 1 utvecklar inte heller fysikinnehållet i sina samtal.  
Diskussionerna i grupp 8 är betydligt mer givande när det gäller att 
klargöra samband och tolka fenomen. 

Länken mellan genus och lärande 

Länken mellan det sociala samspelet i grupperna, inklusive de 
genuspräglade relationerna, och möjligheterna till lärande i samtalen, är 
samtalens karaktär. En av slutsatserna i kapitel 5 är att det är i de 
samtalssekvenser som kan betecknas som utforskande och adderande 
samtal som grupperna utvecklar fysikinnehållet på ett fruktbart sätt (se s. 
131-132). Utforskande samtal går inte ihop med vissa traditionellt 
genuspräglade strukturer och förhållningssätt. Det gäller dels en 
hierarkisk gruppstruktur och en tävlingsinriktad inställning och dels en 
inriktning mot att inte utmana andras uttalanden. För att en grupp ska 
kunna utveckla ett utforskande samtal, där alla eleverna deltar, krävs att 
alla deltagare bereds plats och visas respekt och att det utvecklas en tillit i 
gruppen. För att effektivt kunna införliva nya aspekter krävs att gruppen 
är öppen för motargument och ifrågasättanden av påståenden. I 
grupperna kan detta dock innebära ömtåliga balansgångar. Att ifrågasätta 
en kamrats uttalande utan att detta uppfattas som tävlan och att stödja 
och uppmuntra utan att vara undfallande då man inte håller med, kräver 
social smidighet och en trygghet i gruppen. Den grupp som bäst lyckas 
med detta är grupp 8. Medlemmarna säger emot varandra och nya 
påståenden tas positivt emot och behandlas av gruppen. Varken flickor 
eller pojkar tystas av att bli motsagda och både pojkar och flickor 
ifrågasätter kamraternas påståenden. I gruppens samtal finns dock några 
inslag av disputerande samtal som visar hur nära det kan vara mellan att 
säga emot och att tävla om tolkningsföreträde. Även adderande samtal, 
kräver en positiv samtalsmiljö där eleverna lyssnar på varandra. De 
grupper som har stor andel av adderande samtal (grupp 3 och grupp 5) är 
dock samtidigt grupper som ger uttryck för en viss konflikträdsla. 

Sambandet mellan genuskonstruktionerna och lärande i fysik i 
grupperna kan inte ses som enkelriktat kausalt. När en grupp fungerar 
med utpräglad över- och underordning eller krav på konsensus så medför 
det att utvecklingen av nya idéer och insikter hämmas och när 
gruppmedlemmarna är mer jämställda och respekterar varandra så 
gynnar det lärandet. Men orsakssambanden kan också vara riktade åt 
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andra hållet. När eleverna kör fast och inte förstår eller kommer vidare så 
kan gruppmedlemmarna bli irriterade eller uttråkade och positionera sig 
som ansvarslösa, som Oscar och Gunnar i grupp 3. Men om gruppen 
upplever att de får nya insikter och att det går bra för dem att lösa 
uppgifterna så påverkar det medlemmarnas relation till varandra, de blir 
mer positiva och generösa, som i grupp 2. Det är alltså inte enkelriktat 
genusrelationerna som påverkar lärandet utan lärandet och utvecklingen 
av fysikinnehållet i gruppens samtal påverkar också relationerna mellan 
medlemmarna och därmed konstruktionen av genus. 
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Kapitel 10. 

Slutsatser och diskussion 
I detta sista kapitel diskuterar jag studiens resultat. Jag tar upp slutsatser 
av betydelse för den praktiska undervisningen i skolan, både när det 
gäller hur undervisning med gruppdiskussioner kan utvecklas och för den 
övriga fysikundervisningen, och jag diskuterar frågor som, utifrån 
resultaten, skulle vara intressanta att undersöka ytterligare. 

Lärande samtal 

Att lära fysik 

Det lärande i fysik som tas upp i denna avhandling handlar om att 
eleverna utvecklar en djupare förståelse för fysikaliska fenomen, begrepp 
och samband och blir allt skickligare i att kommunicera omkring detta. 
Detta lärande kan även beskrivas som en process som siktar mot att 
eleverna ska bli kompetenta medlemmar i en praktikgemenskap i 
fysikundervisningen i skolan. 

Diskussionsgrupperna i denna studie visar upp olika sidor av vad det 
kan innebära att skapa ett lärande samtal. Vissa grupper är speciellt 
framgångsrika när de utvecklar fysikinnehållet i samtalen, vissa visar 
stort engagemang och lever sig in i uppgifterna och vissa har betydande 
inslag av antingen adderande eller utforskande samtal i sina 
diskussioner. 

När eleverna utvecklar fysikinnehållet i samtalen handlar det ofta om 
att berika betydelsen av fysikaliska begrepp och fenomen genom att länka 
dem till andra begrepp, kända fenomen och egna erfarenheter. Ibland 
ändrar eleverna sina tidigare uppfattningar om begrepp och sina 
tolkningar av fenomen. Det senare sättet att utveckla talet i fysik är ofta 
förknippat med utforskande samtal då eleverna på ett konstruktivt sätt 
ifrågasätter varandras förslag och påståenden.  

I elevernas samtal finns också flera exempel på hur elevernas 
känslomässiga engagemang i arbetet växelverkar med gruppernas 
förmåga att utveckla fysikinnehållet. Ibland leder brist på engagemang till 
att samtalen stannar av och på motsatt vis kan svårigheter med att lösa 
uppgifterna föra med sig att elevernas engagemang minskar. Ibland leder 
förvåning och glädje över oväntade resultat till att eleverna ytterligare 
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fördjupar sig i uppgifterna. Ett känslomässigt positivt engagemang i 
uppgifternas innehåll bidrar också till att konstruera uppgifterna som 
angelägna och intressanta att lösa. 

Att lära demokrati 

En sida av det möjliga lärandet i ett gruppdiskussionssammanhang är 
fostran till samarbete och en förståelse av andras perspektiv. Detta kan 
ses som en del av de mål i skolan som handlar om demokratiska värden 
och värdegrund (Lpf 94). En inriktning mot samverkan och gemensamt 
lärande kan också ses som en motstrategi mot en ökad individualisering i 
samhället och mot att ”eget arbete” blir en alltmer dominerande 
arbetsform i skolan (Williams et al., 2000). Trots att jag inte uttalat tar 
upp denna sida av lärandet så visar resultaten i studien att det för det 
första inte är självklart att ett samarbete mellan elever leder till respekt 
och jämställdhet och att det för det andra finns en inbyggd mekanism i 
undervisning genom gruppdiskussioner som belönar ett demokratiskt 
förhållningssätt. De grupper som har en jämnare fördelning av repliker 
och stor andel adderande och utforskande samtal kommer relativt långt 
när det gäller att utveckla fysikinnehållet i samtalen och lösa uppgifterna. 
Det indikerar att gruppdiskussioner har stor potential att både vara 
lärande i de aktuella ämnena och en del av skolans demokratifostran.  

Utforskande och adderande samtal som grund för lärande samtal 

Denna studie visar att det är vid de tillfällen som kan beskrivas som 
adderande eller utforskande samtal som eleverna mest effektivt utvecklar 
lärande samtal i fysik. De grupper som kommer långt i att utveckla 
fysikinnehållet har ofta relativt stor andel av adderande och utforskande 
samtal i sin diskussion. En slutsats är att undervisningen av elever som 
arbetar med uppgifter i grupp, bör syfta mot att eleverna ska utveckla just 
de typerna av dialog. Neil Mercer et al. (2004) påpekar att en förklaring 
till att gruppdiskussioner i många fall inte blir lärande tillfällen, är att 
eleverna inte är klara över vad de förväntas göra och inte vet vad som 
utmärker en bra och effektiv diskussion. Mercer et al. kommer fram till 
att lärande i grupper befrämjas om man i undervisningen tar upp dels 
varför utforskande samtal kan leda till större behållning av samtalen, 
dels hur man kan agera i samtal så att de ska bli utforskande. 
Elevgrupper som får specialundervisning blir både skickligare i att 
samtala på ett utforskande sätt och visar bättre begreppsförståelse. Det 
handlar alltså om att lära ut en teknik, ett sätt att samtala, och att 
samtidigt förklara varför detta sätt att diskutera är mer effektivt.  
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Bland de grupper jag studerat är det flera stycken som spontant 
använder sig av adderande eller utforskande samtal när de arbetar med 
uppgifterna medan några grupper knappast alls gör det. Det som 
förefaller vara det största hindret i detta sammanhang är ett socialt 
samspel med inslag av konkurrens och maktasymmetri. För att uppnå en 
stor andel av utforskande samtal, som bl.a. innebär en kritisk granskning 
av påståenden, är det dessutom viktigt att grupperna inte ser ett 
ifrågasättande som ett hot utan som ett intressant bidrag. En diskussion 
om detta, och om hur man kan uppnå ett generöst, lyssnande och 
frågande deltagande i grupperna, skulle kunna vara en del av en 
undervisning som syftar mot att göra gruppdiskussionerna mer lärande 
och också mer intressanta.  

Elevernas möte med uppgifterna 

När eleverna tar sig an uppgifterna och försöker lösa dem börjar de för 
det mesta med att tolka uppgifterna. Under det fortsatta arbetet tar ofta 
diskussioner om begrepp och fenomen stor plats och många grupper 
anknyter till egna erfarenheter och sådant de känner till från världen 
utanför fysikklassrummet. I gruppernas arbete ingår även att utföra de 
beräkningar som behövs för att lösa uppgifter som efterfrågar ett 
kvantitativt svar. 

För det mesta går det lätt för eleverna att gemensamt tolka uppgifterna 
och förstå vad som förväntas av dem; det gäller att ”se fysiken” i de små 
berättelser som finns i uppgifterna Vid något enstaka tillfälle ställer dock 
uppgiftens formulering och elevernas tolkning av den till problem. 
Elevernas förkunskaper är avgörande för hur diskussionen utvecklas och 
det gäller speciellt diskussionerna om begrepp och samband. När 
eleverna är överens om betydelsen av de begrepp som är aktuella så går 
diskussionerna om sambanden ofta ganska fort framåt. När eleverna 
måste diskutera sig fram till begreppens betydelse tar diskussionen ofta 
längre tid. Ibland är uppgifterna för svåra och elevernas förkunskaper 
räcker  inte till. 

Eleverna anknyter då och då uttalat till egna erfarenheter och det är 
något som ibland hjälper dem att förstå fysiken och komma framåt med 
uppgifterna. Men ibland kan de inte rätt tolka händelser utifrån sina 
fysikkunskaper och det kan leda till att de misslyckas med uppgiften. 
Problem med att utföra beräkningar, t.ex. att uppskatta värdet av vissa 
storheter, att arbeta med enheter och klara av att lösa ekvationer kan i 
några fall också vara hindrande för möjligheterna att lösa uppgiften i 
fråga. 



 237

På flera sätt kan de svårigheter som eleverna hamnar i när de inte 
kommer vidare med en uppgift hänföras till att eleverna och uppgifterna 
inte möts. Uppgifterna formuleras så att de förutsätter att eleverna har 
vissa förkunskaper och när så inte är fallet så kan eleverna inte tolka 
uppgifterna eller så klarar de inte av att utveckla eller använda en 
lösningsstrategi. Att anpassa uppgifter så att de inte kräver för 
avancerade förkunskaper, men att de samtidigt inte blir triviala utan en 
utmaning för eleverna, kan vara en svår uppgift för lärare och 
läromedelsförfattare. Det handlar om att uppgiften ska konstrueras 
utifrån ”den närmaste utvecklingszonen” (Vygotskij, 2001). Den ska ha 
potential att ge upphov till ett samtal där eleverna tillsammans kan 
utveckla sitt kunnande i fysik ytterligare en bit bortom den förståelse de 
har när de påbörjar diskussionen. Det är inte lätt att förutse hur elevernas 
diskussion kan utvecklas och att konstruera anpassade uppgifter. Många 
lärare känner nog igen sig i att då och då bli överraskade när det gäller 
vilka uppgifter elever tycker är svåra och vilka de klarar att lösa. 
Elevernas diskussioner kan ta oväntade vändningar och det som läraren 
sett som trivialt kan visa sig vara allvarliga stötestenar. Benckert & 
Pettersson (2008), som undersökt hur fysikstudenter löser problem i 
grupp, menar att det i sådana situationer är viktigt att läraren är 
tillgänglig och kan hjälpa eleverna att komma vidare. 

En sida av uppgifternas utformning handlar om elevernas engagemang 
och inlevelse i uppgifterna. Det gäller att göra uppgifter som intresserar 
eleverna och som handlar om något de har anknytning till eller erfarenhet 
av. Detta tas upp av Benckert et al. (2005) som också tar upp att de flesta 
elever vill ha utmanande uppgifter. De vill också ha uppgifter som de 
känner att de kan klara av .  

Vad tycker eleverna är svårt? 

När eleverna i intervjuerna uttalar sig om svårigheter i fysik på ett mer 
allmänt plan för flera elever fram att det är formlerna som gör fysiken 
svår. Eleverna knyter ofta förståelse i fysik till förståelse av formler. De 
talar också om problem med att räkna och att hålla reda på enheter. När 
de diskuterar arbetet med uppgifterna tar eleverna bl.a. upp problem med 
att förstå uppgifterna och förstå vad som förväntas att de ska göra. Dessa 
uttalanden stämmer väl med de svårigheter som grupperna faktiskt 
möter när de arbetar med fysikuppgifterna. Olika typer av svårigheter blir 
aktuella då eleverna tolkar uppgifterna, då de hanterar formler och då de 
utför beräkningar. En typ av svårigheter som eleverna inte uttalat tar upp 
i intervjuerna, men som de ibland har problem med i grupp-
diskussionerna, handlar om begreppsförståelse. Det är endast en elev 
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som i intervjun efterfrågar tydligare förklaringar av begrepp78. Att 
eleverna nästan inte alls talar om att fysikaliska begrepp kan vara svåra 
att skapa mening kring kan vara en ledtråd till att det finns ett ”glapp” i 
undervisningen. Det första steget till att ta sig an något som är 
problematiskt är att formulera det som just ett problem. Om 
begreppsförståelse inte uttalat finns med i elevernas repertoar över vad 
som är svårt så kan det vara en antydan om att undervisningen skulle 
vinna på att ta upp och diskutera både vikten av begreppsförståelse på en 
metanivå och begreppens innebörd mer konkret.  

Att eleverna knappt alls talar explicit om begrepp och 
begreppsförståelse behöver dock inte tolkas som att eleverna avvisar 
begreppsförståelse som mindre viktigt. I stället är det fysikens formler 
som lyfts fram i elevernas tal om förståelse och för att formler i fysiken 
ska vara meningsfulla för eleverna så måste de begrepp som finns med 
och hanteras i formeln också vara meningsfulla. På så vis ingår även 
begreppsförståelse implicit i elevernas tal om att förstå formler.  

Målet för diskussionerna 

Den skolfysikdiskurs som används och utvecklas i klassrummet handlar 
inte bara om fysikens begrepp, fenomen, enheter och formler. Den 
handlar också om värderingar, om vad som är viktigt i fysikklassrummet 
och om hur man ser på syftet eller målet med en viss aktivitet.  I denna 
studie verkar två olika mål konstrueras i elevernas samtal. Det ena målet 
handlar om att komma fram till ”rätt svar” på uppgifterna. Det andra 
målet är inriktat mot att fördjupa gruppmedlemmarnas kunnande i fysik, 
deras förtrogenhet med fysikdiskursen. Att komma fram till ”rätt svar” 
har för eleverna ett högt värde även då detta svar presenteras utan en 
uttalad bakomliggande förklaring (se s. 140, 149)79. Detta kan ses mot 
bakgrund av en mer omfattande diskurs inom fysikundervisning där ”rätt 
svar” har en framträdande roll. Det är det som ger poäng på vissa typer av 
prov och det ses ofta som en bekräftelse på att man som elev ”tänkt rätt”. 
Detta första mål artikuleras tydligt i elevernas tal genom uttalanden som 

                                                             
78 Åsa efterfrågar en tydligare diskussion om de nya begrepp som införs när ett område 
inom fysikämnet introduceras. Hon säger: ”Folk kanske vet vad det är, men ändå, att man 
ställer frågan: Vad är magnetiska fält? ” (se s. 209-210).  
 
79 Att ”rätt svar” är viktigt för eleverna illustreras av att grupp 6 kommer fram till ”rätt svar” 
på två av de uppgifter de arbetade med och sedan är helt nöjda med detta. Deras 
uträkningar bygger dock på samband och storheter som inte alls är relevanta för de 
situationer som beskrivs i uppgifterna. Under den gemensamma genomgången visas ett 
bättre och mer korrekt, eller mer fruktbart sätt att lösa uppgifterna. Trots det så säger 
eleverna vid intervjun efteråt att de i stort löst uppgifterna.  
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”Vad ska vi svara?” eller ”Vad ska vi skriva?”. Ibland kommer dessa frågor 
innan eleverna gjort en ordentlig utredning av den aktuella uppgiften. 
Det andra målet uttalas inte så ofta men konstrueras indirekt genom att 
grupperna visar sig måna om att utveckla och reda ut de fysikaliska 
sammanhangen och begreppen. Om det första målet blir för dominerande 
så kan det innebära att eleverna inte inriktar sig på förståelse och 
speciellt inte förståelse för alla. Det kan också föra med sig att eleverna 
upplever de diskussioner då de inte kommer fram till ”rätt svar” som 
värdelösa. Det kan finnas anledning att ta upp detta i klassrummet och 
diskutera vad ett mål som handlar om att utveckla förståelsen i fysik 
innebär och tydligt fråga om ”rätt svar” har något värde i sig själv. 

Fysikens formler 

Både i elevernas tal om fysik i intervjuerna och i deras tal i fysik i 
grupperna är formler framträdande. Eleverna uttrycker att fysikämnet 
handlar om formler; att förstå fysik handlar om att förstå formlerna. När 
de arbetar med uppgifterna är en vanlig fråga: ”Vilken formel ska vi 
använda?” I intervjuer och i sina diskussioner talar eleverna ofta om 
formler med ett lätt negativt ordval (Anna tycker dock att formler kan 
vara häftiga). Formler får stå för något tråkigt och en elev menar att en 
inriktning mot formler kan begränsa möjligheterna att tänka fritt och, 
som jag tolkar det, mer kreativt kring uppgifter och problem. 

Ibland kan användandet av formler bli ett sätt att snabbt komma fram 
till en lösning av ett fysikproblem utan att behöva fördjupa sig och 
utveckla något innehåll. Men formler används ofta i grupperna på ett 
konstruktivt sätt, som en utgångspunkt för att diskutera samband och 
skapa en mening och sammanhang. Elevernas arbete med formler sker i 
grova drag på två olika sätt. Det ena går ut på att ”hitta rätt formel”, sätta 
in olika siffervärden och räkna ut ett svar. Det andra sättet att arbeta med 
formler handlar om att koppla fenomen och händelser till fysikens 
begrepp och samband och att undersöka dessa samband. Eleverna börjar 
då ibland med att leta efter en formel som de tror kan passa i 
sammanhanget men de avslutar inte diskussionen när de funnit den. De 
tolkar formeln, prövar vad den innebär och ger den mening med 
anknytningar åt olika håll. De kan t.ex. exemplifiera med egna upplevda 
fenomen där de tolkar in fysikaliska samband. Ibland går diskussionen åt 
motsatt håll. Eleverna börjar med att diskutera fenomen, samband och 
begreppens innebörder och avslutar och kompletterar med den aktuella 
formeln. 
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Formler har ofta fått stå för det tråkiga, verklighetsfrämmande och 
abstrakta i fysiken (se t.ex. Skolverket, 1994). Staberg och Assarson 
(1997) tar upp hur naturvetarelever utvecklar en procedurkunskap som 
bl.a. innebär att de blir experter på att använda formler på ett ytligt sätt. 
Det förefaller dock viktigt att påpeka att det inte är formlerna i sig som är 
det egentliga problemet, det är hur de används. Resultatet som kort 
skissas ovan visar att eleverna mycket väl kan föra en givande och 
utvecklande diskussion kring formler. De gör anknytningar till egna 
erfarenheter och konstruerar därmed formler som något som har med 
deras verklighet att göra. De arbetar med formlerna, undersöker 
sambanden och diskuterar vad som händer om man ändrar på 
förutsättningarna. Att göra formler till en positiv och viktig del av ett 
arbete mot en djupare förståelse i fysik är något som kan uppmuntras i 
undervisningen. För att göra fysiken mer ”levande” gäller det att visa hur 
formler kan användas i ett ”rikt” sammanhang. Det handlar om att göra 
många anknytningar till olika fenomen och att tydligt både exemplifiera 
och tolka formlerna. Detta har också att göra med språkanvändningen i 
fysikundervisningen. Talet i fysik kan innebära en växling mellan, och en 
sammanbindning av, det vetenskapliga sättet att uttrycka sig, med bl.a. 
formler, speciella begrepp och samband mellan storheter, med ett mer 
vardagligt språk vid beskrivningar och tolkningar av vardagserfarenheter 
och fenomen.  

Lärarens roll och undervisningens inriktning 

Det kan vid en första bekantskap med gruppdiskussioner i skolan 
förefalla som att eleverna sköter undervisningen själva och att läraren är 
överflödig. Ovanstående resonemang indikerar dock att läraren t.ex. har 
en viktig uppgift i att på metanivå ta upp frågor om effektivt lärande i 
gruppdiskussioner. En diskussion om hur man lär sig måste få plats i 
klassrummet. Det måste också vara klart vad målet är med 
gruppdiskussionerna. Även på andra sätt har läraren stor betydelse för att 
gruppdiskussioner ska kunna utvecklas till lärande samtal  (Bennet et al. 
2004, Driver, Newton & Osborne 2000, Hogan, 1999, Johnson, Johnson 
& Johnson Houbec 1994, Ritchie 2002). Läraren är ofta den som 
formulerar eller väljer ut diskussionsuppgifter, läraren kanske delar in 
eleverna i grupper, läraren preciserar och utformar ofta de 
organisatoriska ramarna kring diskussionerna och läraren stöttar och 
hjälper när grupper kör fast. Läraren kan, som diskuterats ovan, spela en 
viktig roll genom att initiera och styra en diskussion om 
gruppdiskussioner. Det kan gälla frågor som den ovan, om vilket mål 
elever och lärare har med gruppdiskussionerna, om det sociala samspelet 
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i grupperna och om hur diskussionen ska kunna bli ett lärande samtal för 
alla. 

Flera av de olika svårigheter som eleverna möter när de ska lösa 
uppgifter och utveckla fysikinnehållet i gruppdiskussioner kan hanteras 
med en öppen diskussion om dem i klassrummet. Att diskutera hur man 
lär sig bäst och om villkoren och syftena kring gruppdiskussionerna kan 
leda till en ökad medvetenhet om de möjligheter och den handlingsfrihet 
som eleverna kan ha i sina grupper och om hur de själva kan styra 
samtalen så att de blir mer fruktbara. Det är viktigt att koppla 
slutsatserna om hur lärande samtal blir framgångsrika till elevernas 
faktiska agerande i grupperna, så att praktiken verkligen påverkas 
(Hogan, 1999). Detta kan t.ex. befrämjas genom att grupperna ägnar en 
stund efter varje gruppdiskussion till att samtala om hur samarbetet 
fungerat och hur lärande diskussionen varit (Johnson, Johnson & 
Johnson Houbec, 1994). 80 

Sammanfattningsvis kan sägas att anpassade uppgifter, en tillgänglig 
lärare, en diskussion om det övergripande målet och en diskussion om 
samtalsteknik kan bidra till att eleverna får möjligheter att ha en givande 
gruppdiskussion. En till synes trivial men viktig detalj är att 
diskussionerna måste få ta tid. Eleverna måste också få möjligheter att 
reflektera över sitt deltagande i grupperna, hur grupperna fungerar 
socialt och över hur lärande samtal kan bli möjliga. Ett annat viktigt 
inslag som knyter gruppdiskussionerna till undervisningen i helklass är 
att samtalen måste följas upp av en genomgång av uppgifterna. Flera 
elever påpekade under intervjun att det var under de efterföljande 
genomgångarna i klassen som de förstod vissa sammanhang och hur de 
kunde lösa uppgifterna. Den övriga undervisningen kan också anpassas 
så att den på olika sätt utmanar eleverna att se fysik i sina egen 
vardagserfarenheter för att både skapa en vana att göra sådana 
anknytningar och för att betona att det är värdefullt att eleverna gör det i 
sina diskussioner. Arbetet med formler i klassrummet kan handla om att 
inte bara härleda formler utan att tolka dem och diskutera begränsningar 
och i vilka sammanhang de kan användas. 

                                                             
80 Sådana samtal är i sin tur inte helt enkla att genomföra på ett bra sätt. De kräver både 
övning och tillit och trygghet i gruppen. En möjlighet skulle kunna vara att strukturera dem 
med t.ex. frågor som eleverna ska gå igenom. En annan väg är att genomföra anonyma 
enkäter om gruppsamarbetet, redovisa dem i klassen och låt det bli underlag för en 
diskussion i grupperna eller i helklass. 



 242

Elevernas bild av fysikämnet 

När eleverna i intervjuerna talar om fysik och när de i sina samtal i 
grupperna berör hur de ser på fysikämnet så framträder bilden av ett 
ämne präglat av logik, matematik och formler. Fysik är svårt och man 
måste förstå för att komma framåt i studierna. Förståelse handlar mest 
om att förstå fysikens formler. Några få elever utvidgar diskurserna när 
det gäller förståelse i fysik till att uttryckligen handla om fysikens begrepp 
och om att knyta vardagserfarenheter till det teoretiska. Bilden av den 
fysikkunniga handlar i stort om en person som är duktig på matematik 
och formler. I några fall handlar det om en humoristisk, filosofisk person 
eller om en nörd eller ”retard”. 

Fysik, ett ämne för alla? 

Genom att betona det rationella och logiska i fysiken knyter eleverna 
fysikämnet till det manliga på ett symboliskt plan. När eleverna talar om 
en fysikkunnig person som en man eller en kvinna finns dock en 
spännvidd i sättet att uttrycka sig. När de först beskriver någon som är 
duktig i fysik så konstruerar alla elever den personen som könsneutral. På 
en direkt fråga i intervjuerna, talar ungefär hälften av eleverna om den 
fysikkunniga som en man. De övriga menar att de inte förknippar en 
fysikkunnig person med något bestämt kön. Två diskurser är aktuella och 
de enskilda eleverna kan växla mellan dem. I elevernas tal konstrueras 
detta med kön och egenskaper eller tillhörighet som en känslig fråga 
genom att en del av pojkarnas kommentarer handlar om att förhålla sig 
till en ”genuskorrekt” diskurs. I elevernas handlande i grupp-
diskussionerna konstrueras dock den fysikkunniga oftast som en manlig 
position. Det sker genom att pojkarna i grupperna får mer stöd och 
motsägs mer sällan och genom att det nästan bara är pojkarna som visar 
att det är viktigt att vara duktigast och som tävlar i grupperna.  

När eleverna i intervjuerna beskriver en fysikkunnig person och hur 
man blir kunnig i fysik så säger flera elever att det handlar om att vara 
smart, kunnig i matematik och ha ett speciellt tänkande. Bilden av fysik 
som ett ämne för speciellt begåvade, en elit, reproduceras även i de mer 
tävlingsinriktade diskussionerna i grupperna. Det handlar om att 
positionera sig som kunnig i fysik; att vara smart är viktigt. När Per i 
grupp 6 blir retad och inte respekterad så hävdar han sig genom att säga: 
”Jamen, jag är ett fysikgeni” och ”Jag ska bli fysiker, vetja.”  

Det finns en stark diskurs som handlar om att fysik är ett svårt ämne. 
Detta är väl belagt i litteraturen (Angell et. al, 2004, Lie & Sjøberg, 1984, 
Ornek et al, 2008,Williams et al., 2003) och reproduceras i intervjuerna 
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med eleverna. Lemke (1990, s. 137-139) menar att det är sättet att tala 
inom naturvetenskap som gör naturvetenskapen onödigt svår. Han tar 
upp att det kan finnas ett intresse att vidmakthålla ett speciellt och 
svårtillgängligt sätt att uttrycka naturvetenskap eftersom det gynnar en 
elit och ger en maktposition i samhället.81 Vissa spår av att det är viktigt 
att uttrycka sig ”rätt”, och att markera när detta inte sker, kan skönjas i 
elevernas samtal. Så säger t.ex. Laban i grupp 1  att det är ”pinsamt” att 
Lisa inte känner till vissa matematiska symboler och medlemmarna i 
grupp 6 klagar ofta över att Per uttrycker sig ”dumt” och som en ”retard”. 
Å andra sidan så talar elever i grupp 1 och grupp 2 om att, när de inte kan 
styrka sina insikter på ett formellt sätt genom att hänvisa till korrekta 
begrepp, formler och accepterade samband, så kan de ”skriva ner vad vi 
har tänkt”. Det språk de då använder när de redovisar sina svar är ett 
berättande, beskrivande vardagsspråk. De anser att det duger som 
redovisning.  Eleverna i grupp 1 och 6 använder diskurser om ”det 
korrekta sättet att tala fysik” i vissa sammanhang som har med makt och 
positionering att göra. Eleverna i grupp 2 och 3 tänjer på vad som kan ses 
som ett acceptabelt sätt att uttrycka sig utan att bekymra sig så mycket. 
Det senare sker i sammanhang där eleverna är positiva och generösa även 
socialt. Dessa exempel stöder till viss del Lemkes påstående om att 
orsaken till att ett svårtillgängligt sätt att tala fysik vidmakthålls, handlar 
om makt. Exemplen antyder också att den av eleverna använda och 
accepterade skolfysikdiskursen varierar med de sociala relationerna i 
grupperna.  

Flera elever uttrycker i intervjuerna att alla kan bli bra på fysik och 
hälften av eleverna säger att det gäller både kvinnor och män. Detta kan 
tolkas som en motdiskurs och ett uttryck för ett avståndstagande till en 
diskurs som ser den fysikkunniga som någon speciell, som en position 
som bara några få kan uppnå. Samtidigt som diskursen om den svåra 
fysiken upprepas av många elever så finns det också en diskurs om att 
fysikämnet är tillgängligt för alla. Det finns ett känslomässigt 
engagemang i flera av elevernas uttalanden: Fysik må vara svårt men det 
är minsann något som alla kan klara! 

                                                             
81 Lemke för fram detta i ”Talking ”science” (1990) utan att direkt belägga sitt påstående 
utifrån empiri. Han diskuterar maktaspekten utifrån att ett svårtillgängligt sätt att uttrycka 
sig skulle gynna en teknokratisk elit i samhället och menar att det även påverkar sättet att 
tala i undervisningen i naturvetenskap. 
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Genus och positioner i det lärande samtalet 

I förra kapitlet visas hur elevernas genusrelaterade samspel får 
konsekvenser för deras möjligheter till lärande i grupperna. Det handlar 
om hur de lärande samtalen påverkas både till karaktär och till innehåll 
och hur det får konsekvenser för hela gruppens lärande. Men samspelet 
under gruppdiskussioner samt tagna och givna positioner i grupperna 
påverkar de olika gruppmedlemmarna på olika sätt. Vad betyder 
elevernas interaktion för individens lärande och identitet som kunnig 
fysikelev i det långa loppet ? 

Lärande kan ses som en process där individen blir en allt mer 
kompetent och delaktig medlem i en praktikgemenskap (Lave & Wenger, 
1991). Men vad händer om gemenskapen inte bemöter medlemmen som 
kompetent? Denna studie visar att flickor i flera av grupperna aktivt 
positioneras av kamraterna som mindre kompetenta. Det finns en stor 
variation mellan grupperna men i genomsnitt får flickorna ta emot endast 
drygt hälften så många stödrepliker som pojkarna. Det gäller de 
uttalanden som syftar till att lösa uppgiften eller fördjupa förståelsen för 
fysik. Sådana uttalanden från flickor motsägs också i genomsnitt dubbelt 
så ofta som pojkarna (se s. 195). 

Tidigare forskning har fört fram att flickor i skolan oftare än pojkar 
uttrycker en lägre självförmåga och säger att de inte förstår de natur-
vetenskapliga ämnena (Lindahl, 2003, Staberg 1992). Flickors ofta låga 
självuppskattning, uppfattning att de inte förstår och relativt låga intresse 
för naturvetenskap i skolan har ofta diskuterats som främst ett utslag av 
flickors dåliga självförtroende, alltså som individuellt genus. Lindahl 
(2003, s.234) påpekar att flickor ofta inte tror på sina betyg i de 
naturvetenskapliga ämnena, de uppfattar inte sig själva som duktiga och 
talar om att de inte förstår. Lindahl menar att flickor verkar väga in sitt 
intresse i det de ser som kompetens. Staberg (1992) för in 
genussymbolism genom lyfta fram hur speciellt fysik och teknik ses som 
ett manligt område där kvinnor inte lika självklart hör hemma. Hon 
menar att flickor är medvetna om att naturvetenskapen symboliskt tillhör 
det manliga och därmed tolkar det som att de inte passar in. I denna 
undersökning knyts även genusstrukturer direkt till lärande processen 
genom att det är pojkar som positioneras som fysikkunniga ledare i 
grupperna. De olika aspekterna av genus samverkar. Om det på 
strukturell nivå ofta är pojkar som har tolkningsföreträde i 
fysikklassrummet och om de behandlas av kamraterna som mer kunniga 
så växelverkar det direkt med den individuella nivån. Identiteten som 
mer kunnig stärks. För flickorna i denna studie är situationen ofta den 
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motsatta. Det indikerar att en av anledningarna till att flickor inte tror på 
sina betyg är att de aktivt positioneras som mindre kompetenta av 
klasskamraterna. 

Denna studie gör det tydligt att teorier om ”situated learning” (Lave & 
Wenger, 1991, Wenger, 1998) måste kompletteras med ett makt-
perspektiv, något som Danielson och Linder påpekar (2008). Att bli 
delaktig i och släppas in som kompetent och betrodd i en 
praktikgemenskap är en process som, i de grupper som är aktuella i 
denna studie82, är lättare för pojkar än för flickor. Att det finns ett 
motstånd mot att låta kvinnor bli delaktiga inom manligt präglade 
områden är inget nytt. Kim Thomas (1990) visar att så är fallet när det 
gäller universitetsundervisning i fysik i Storbritannien. Valerie 
Walkerdine (1998) visar hur flickor i matematikundervisning placeras 
som mindre kompetenta genom sexistiska föreställningar som förmedlas 
av lärare och läroböcker. I tidigare forskning om fysik och genus i 
undervisningssammanhang har det ofta varit motstånd från lärare som 
lyfts fram. Denna studie visar att elevernas egna skolkamrater, både 
pojkar och flickor, upprepar ett mönster där flickor positioneras som 
mindre kompetenta. I det långa loppet kan detta få betydelse för flickor 
och pojkars identitetsskapande, deras engagemang i sitt lärande och 
inriktning på fortsatta studier. 

Kontext, känslor och intresse 

När eleverna talar om fysikämnet konstruerar de ämnet som rationellt 
och abstrakt i högre grad än när de sedan i sina diskussioner hanterar 
ämnet. Den bild som eleverna målar upp i intervjuerna handlar om ett 
ämne som förknippas med logik och matematik. Eleverna talar inte ofta 
om att fysik handlar om verkligheten. När grupperna arbetar med 
uppgifterna refererar de dock ibland till sina egna erfarenheter och 
händelser de varit med om. De uttrycker också känslor gentemot 
innehållet i uppgifterna och fysikämnet. Detta förkommer dock i olika 
utsträckning i de olika grupperna och hos de olika elevernas. I grupp 8 
anknyter eleverna sällan till egna vardagserfarenheter och de uttrycker 
sig inte känslomässigt om uppgifterna medan diskussionen i grupp 5 är 
ett exempel på motsatsen.  

                                                             
82 Detta är ett övergripande resultat. Jag vill återigen påpeka att det finns en variation i 
grupperna. Så är t.ex. Birger i grupp 4 och Per i grupp 6 exempel på hur pojkar också kan 
positioneras som mindre kompetenta i grupperna.  
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Det framkommer att det inte självklart finns plats för erfarenheter och 
känslor i fysikämnet. Två diskurser om vad det innebär att arbeta med 
fysik på gymnasiet blir synliga i elevernas görande och tal. Den mest 
framträdande är den som handlar om fysik som ett opersonligt ämne. 
Den andra diskursen handlar om ett ämne där logik och abstraktion har 
en given plats men där det även finns plats för spontanitet, känslor och 
personliga erfarenheter. Den första konstrueras i elevernas tal om fysik. 
Den andra när de diskuterar fysikproblem, men det sker inte alltid och 
ibland med en viss tvekan. 

Att elever gör anknytningar till egna erfarenheter, ofta från en vardag 
utanför fysikundervisningen, och att de uttrycker känslor i förhållande till 
uppgifternas innehåll har relevans både när det gäller lärande och 
intresse. En viktig del av lärandet i fysik är att bygga broar mellan 
fysikens vetenskapliga språk och vardagsspråket kring fenomen som man 
känner till. Barnes och Todd (1995, s. 10-11) menar att själva hjärtat i 
lärandet är att se sina erfarenheter i ett nytt ljus. I elevernas diskussioner 
handlar detta om att ge egna erfarenheter av olika fenomen en 
naturvetenskaplig förklaring. Om uppgifternas innehåll dessutom väcker 
reaktioner och känslor som är positiva, t.ex. inlevelse eller nyfikenhet, 
leder det till en önskan om att ta reda på hur det går i uppgifterna och en 
önskan att förstå varför. 

Att göra ett skolämne mer attraktivt för elever handlar bl.a. om 
kursinnehåll. Utifrån framför allt resultatet från ROSE- projektet för 
Schreiner och Sjøberg (2007) fram vikten av att knyta innehållet i 
undervisningen i naturvetenskap till något som upplevs som angeläget 
och intressant för eleverna. Det intresse de talar om handlar dock inte om 
vad som kan vara roligt för stunden. De hänvisar till Illeris et al. (2002) 
och menar att elevernas engagemang i ett ämne är ett resultat av en 
bedömning av hur ämnesinnehållet kan bidra till elevernas utveckling av 
identitet och personlighet. Resonemanget liknar det Brickhouse (2001) 
för om lärande som ett identitetsskapande. Schreiner och Sjøberg skriver 
att när elever väljer en utbildning, så uttrycker de samtidigt viktiga 
komponenter av sin identitet. De påpekar att det finns anknytningar till 
och inriktningar inom naturvetenskapen, som är i linje med många 
ungdomars värderingar, och som kan lyftas fram i undervisningen och 
därmed göra den mer relevant. En annan konsekvens av att se 
undervisning och utbildning som något som handlar om 
identitetsutveckling är att lyfta fram och undersöka vilket utrymme 
eleverna själva har att påverka undervisningens innehåll. Här handlar det 
inte direkt om kursinnehåll utan mer om val av undervisningsformer och 
om den sociala och kulturella miljön i undervisningen. 
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Gruppdiskussioner kan vara en av de möjligheter som står till buds när 
det gäller att vinkla innehållet mot egna frågor (jfr Enghag, 2006) och ge 
utrymme för egna associationer. 

Om eleverna upplever att det inte finns utrymme för det de ser som 
angeläget, påverkar det inställningen till ämnet. Om eleverna dessutom 
erfar att fysik bara får diskuteras på ett bestämt sätt, så kan det minska 
den andel elever som ser ämnet som något för dem. Om uttryckta 
personliga erfarenheter, känslor och associationer, som på ett plan är 
knutna till den egna identiteten, och är ett uttryck för den man är och vill 
vara, inte är förenliga med den dominerande skolfysikdiskursen så 
innebär det en stark begränsning av vilka elever som kommer att välja 
fysik i sin fortsatta utbildning. Utifrån detta resonemang det är viktigt att 
uppmärksamma t.ex. Annas spontana uttryck för känslor och hennes 
snabba associationer till egna erfarenheter. Ofta tar hon tillbaka sina 
uttalanden med ursäkter eller tvekar och avbryter själv sina associationer, 
trots att de i vissa fall skulle kunnat bidra till att fördjupa gruppens 
förståelse för den fysik de arbetar med. Det faktum att hennes inlägg är 
tvekande och ibland inte fullföljs, kan tolkas som en följd av att 
skolfysikdiskursen är kulturellt och socialt begränsad. En betoning på det 
neutrala och opersonliga ger kanske inte plats för spontana känslor, 
intuition, subjektivitet och irrationalitet och ger dessutom inte Annas 
möjlighet att uttrycka vem hon är eller vill vara samtidigt som hon lär 
fysik.   

Hur kan undervisningen i fysik både uppmuntra eleverna att anknyta 
till sina egna erfarenheter och leda till ett positivt känslomässigt 
engagemang i undervisningsinnehållet? För det första kan lärare och 
läroböcker visa att det är tillåtet och önskvärt. Läraren kan själv berätta 
varför hon/han är intresserad av ämnet och vilket område inom fysik som 
är speciellt engagerande. Ett sätt är att anknyta fysiken till något som är 
välbekant för eleverna och som kan väcka intresse. Det kan handla om 
diskussioner om moral, om rättvisa eller om att hindra att människor och 
djur kommer till skada. En möjlighet är t.ex. att, som Schreiner och 
Sjøberg (2007) föreslår, anknyta det naturvetenskapliga innehållet i 
undervisningen till angelägna samhällsfrågor som handlar om villkoren 
och utmaningarna för livet på jorden. Benckert et al (2007, s. 6) menar 
att kontextrika problem (se s. 28), som är utformade som små berättelser 
där eleven kan vara huvudperson, väcker intresse och leder till 
engagemang. Själva undervisningsformen är också viktig. Grupp-
diskussioner ger eleverna en möjlighet att formulera sig i fysik och ge 
uttryck för inlevelse, frågor och känslor på ett helt annat sätt än 
helklassundervisning.  
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Frågor att gå vidare med 

Flickors interna relationer i gruppdiskussionssammanhang 

Det finns ett speciellt ögonblick under diskussionen i grupp 1 som fångat 
min uppmärksamhet. Det är några få sekunder när Lisa frågar de andra 
gruppmedlemmarna om de ”är med på” det förslag på lösning hon skriver 
ned. Hon tittar sedan på Hanna som under en stor del av lektionen suttit 
lutad över sin pärm och ritat. Hanna lyfter blicken och tittar på Lisa och 
de fnissar tillsammans. Jag tolkar det som ett ögonblick av samförstånd, 
de är båda helt klara över att Hanna faktiskt inte ”är med” på 
lösningsförslaget eller i diskussionen över huvud taget. Hanna 
konstrueras i denna interaktion som en ”utanför-elev”. Samtidigt finns 
det något varmt i deras korta utbyte. Lisa ”ser” Hanna och 
uppmärksammar och bekräftar henne. Under resten av diskussionen ger 
dock inte Lisa Hanna någon respons. Hanna däremot stöder Lisa några 
gånger då Lisa blir retad och ifrågasatt av Laban och Niklas. 

I denna studie uppmärksammas pojkars interaktion i högre grad än 
flickors. En anledning till detta är att det i undersökningsgruppen ingår 
färre flickor och det finns möjlighet att studera flickornas interaktion i 
endast tre av de åtta grupperna. Pojkar interagerar med varandra i sju av 
grupperna. En annan anledning till att pojkarnas samspel tar större plats 
är att pojkarna förefaller ha fler positioner att välja mellan, det verkar 
finnas fler variationer att skriva om. Jag undrar dock om det inte finns 
mer att upptäcka när det gäller flickors positioner och inbördes 
relationer. I denna studie uppmärksammas t.ex. pojkars konkurrens och 
tävlan. ”Ser” jag inte flickors konkurrens för att det inte finns 
motsvarande teoribildning kring kvinnors interaktion som omkring 
manlighetskonstruktioner i mäns relationer, manlig socialisation och 
manlig hegemoni? Tar sig flickors konkurrens i dessa sammanhang andra 
uttryck än pojkars konkurrens? Kan denna eventuella ”blindhet” var en 
konsekvens av att män är norm?  

En studie som handlar om flickors samspel i skolmiljö är Fanny 
Ambjörnssons (2003) ”I en klass för sig”. Ambjörnsson inriktar sig mot 
maktrelationer inom och mellan grupper av flickor, ett område som hon 
anser vara bristfälligt belyst i forskningen (2003, s. 27-28).  

I den begränsade litteraturen om genusaspekter på gruppdiskussioner 
i fysik finns inte så utförliga analyser av just flickors samspel. De som har 
med det tar upp konflikträdsla och en stödjande inriktning (Alexopoulou 
& Driver, 1997, Scanlon, 2000, Bennet et al. 2004). Att ytterligare 
undersöka relationer flickor emellan i ett område som är så manligt 
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präglat som fysikundervisningen skulle kunna ge resultat som bidrar till 
djupare förståelse för området fysik, lärande och genus. Det kan t.ex. 
handla om flickors konkurrens, interna stöd och om de villkor och 
sammanhang som både skapas av och leder till olika positioneringar. 

Andra maktordningar än genus 

Resultaten om hur genus reproduceras och får konsekvenser i elevernas 
samtal kan ses som exempel på hur ojämnt fördelad makt och hierarkiska 
strukturer kan påverka möjligheterna till lärande. Det finns ingen 
anledning att tro att genus är den enda maktordning som har betydelse i 
ett lärande sammanhang som gruppdiskussioner. Sådana förhållanden 
som har att göra med t.ex. elevernas förkunskaper, klass och etnicitet har 
genomslag i skolans värld (se t.ex. Brickhouse 2000, Hughes 2001, Kalat 
2007, Nyström 2007, Lidegran et al., 2006). I denna studie framkommer 
t.ex. tendenser till att de elever som har låga betyg i den aktuella kursen, 
också är mindre aktiva i grupperna. En större studie med betydligt fler 
inblandade grupper och flera olika skolor skulle ha potential att svara på 
hur andra maktordningar än genus verkar och samverkar i lärande 
samtal.  

Känslor och skämt 

I analysen av det lärande samtalet är en av de aspekter jag 
uppmärksammar de känslor eleverna uttrycker inför att arbeta med 
uppgifterna och gentemot uppgifternas innehåll. Ett positivt 
känslomässigt engagemang ses som positivt för lärandet i grupperna. De 
känslor eleverna uttrycker, eller inte uttrycker, är också en del av 
konstruktionen av manlighet och kvinnlighet. Men i denna undersökning 
utgör analysen av elevernas känslor endast en liten del och den är inte så 
omfattande. Likväl är känslor en viktig del av varje undervisnings-
sammanhang och intimt förknippade med lärandeprocessen. Känslors 
uppkomst och betydelse i utbildningssammanhang är dock ett 
underteoretiserat område. Gruppdiskussioner är tillfällen då eleverna 
uttrycker sig utan att en lärare är närvarande, något som eventuellt får 
betydelse för vad som är möjligt att säga. På så sätt är gruppdiskussioner 
en lämplig undervisningssituation för att djupare undersöka samband 
mellan uttryckta känslor och lärande. 

En annan sida av elevernas samtal som berörs i denna studie är hur 
elevernas genom skämt ibland positionerar varandra i grupperna som 
mindre kompetenta. Skämt visar sig vara ett kraftfullt verktyg i elevernas 
interaktion. Skämt kan dock fylla fler sociala funktioner i grupperna och 
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t.ex. handla om hur ”fysikstudenten” konstrueras (se Berge & Danielsson, 
2008) eller om hur manlighet görs (Kehily & Nayak, 1997, Ohlsson, 
2003). Skämt betraktas ofta som något positivt och oförargligt (utom då 
det gäller t.ex. sexistiska och rasistiska skämt). Det kan därför vara 
intressant att ytterligare undersöka hur skämt eleverna emellan i t.ex. 
gruppdiskussioner bidrar till konstruktion av positioner, hierarkier och 
relationer. På ett annat plan kan det handla om konstruktioner av ämnen, 
genus och kunskaper. 

Aktionsforskning i klassrummet 

I början av detta kapitel föreslår jag att lärare ska introducera en 
diskussion i klassrummet som handlar om varför det är bra med 
adderande och utforskande samtal i gruppdiskussionerna och om hur 
man i grupperna kan agera för att komma dit. Detta skulle vara en 
process som vore intressant att följa i ett forskningsprojekt. Hur påverkar 
en sådan metadiskussion lärandet i grupperna och kvalitén i elevernas 
samtal? Har det betydelse för maktstrukturer, känslor, intresse? Hur tar 
eleverna emot ett sådant initiativ från läraren i ett 
fysikundervisningssammanhang? Hur kan en sådan metadiskussion 
introduceras?  

Avslutande reflektioner 

Vardagsgenus  

Ann-Sofie Holm (2008 s. 206) har studerat femininitetsskapande och 
maskulinitetsskapande i två klasser i åk 9. Hon skriver att hon förväntade 
sig mer konflikter och sexuella trakasserier i de könsskapande 
handlingarna i skolan. Men de klasser hon studerade var tämligen 
konfliktfria och elever och lärare var positiva till tillvaron i skolan. De 
könsskapande processerna var ganska alldagliga handlingar, 
klasskamrater och lärare emellan. De var inte alltid var så tydliga, men 
fick kanske just på grund av detta desto starkare genomslag. De var 
osynliga och ingick i det för givet tagna. 

 Som hemtam, eller hemmablind, i den miljö man ska skildra, kan det 
vara svårt att få syn på maktasymmetri och genuspräglade relationer. I de 
diskussioner denna studie handlar om pratade eleverna för det mesta om 
fysik och samtalen flöt oftast lugnt på. När jag ibland deltog kort i 
elevernas diskussioner, och när jag tittade de första gångerna på 
videoinspelningarna, uppfattade jag att det för det mesta var trevliga 
samtal och att det fanns en positiv och uppskattande stämning mellan 
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eleverna. Mitt första intryck var att de i stort bemötte varandra på ett 
jämställt sätt. Jag vill fortfarande framhålla att eleverna i de allra flesta 
fall var positiva och uppskattande mot varandra i samtalen. Men det 
pågick samtidigt en aktiv positionering som inte var omedelbart 
framträdande men som blev synlig när man studerar vem som sade vad 
till vem. Att denna kamratliga och vardagliga interaktion ibland innebar 
en så starkt konstruktion av genus, och att jag inte sett detta från början, 
är personligen en av mina egna starkaste insikter. 
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Summary 

Physics, learning conversations and gender  A study of 
group discussions in physics in upper secondary school. 

Background and aim 

This study focus on how upper secondary school students in Sweden 
conduct group discussions in physic classes. Specifically, this study 
examines how knowledge in physics, gender, and the image of physics is 
constructed in the students’ talk and how these processes are related to 
each other.  

Earlier research concerning group discussions in natural science 
classes indicates that group discussions often are effective ways to learn 
physics. However, some results indicate that the discussions must be 
performed under certain conditions in order to be successful (Cohen, 
1994, Bennet et al., 2004). These conditions are often related to the social 
interaction among the students (Barnes 1978, Heller & Hollabaugh, 1992, 
Johnson, Johnson & Johnson Houbec, 1994). One parameter of such 
social interaction is gender. It has often been observed that boys interact 
in a competitive way and girls interact in a supportive way, often avoiding 
conflict (Alexopoulo & Driver, 1997, Bennet et al., 2004). Several studies 
highlight such gender differences, but few analyse the effect of these 
differences on the learning process and analyse the underlying aspects of 
gendered structures, norms, and constructions . 

In a symbolic way, science and physics are connected with rationality, 
objectivity, and masculinity (Harding, 1996, Keller, 1992). This symbolic 
and gendered image of physics is reproduced in the doing and teaching of 
physics in both laboratories and in the science classroom (Brickhouse, 
1998). Students often associate physics with something difficult and 
abstract (Lie & Sjøberg, 1984, Angell et al., 2004). Some authors further 
relate this view to an elitist ambition within physics (Lemke, 1990, 
Majetich & Nair, 1995). 

Although research on gender and education has often focused on “the 
problem” of girls and science, recently there has been an interest in the 
seemingly low academic achievements of boys and how this may be 
related to an anti-school culture, an outlook that has been connected to 
masculinity. Some researchers, however, have challenged this image as a 
stereotype (Francis, 2000, Norberg & Saar, 2008). Two longitudinal 
studies in lower secondary school in Sweden that investigated how boys 
and girls relate to science courses show that girls more often than boys 
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question their own understanding of science (Staberg, 1992, Lindahl, 
2003). Staberg suggests that this is a result of the masculine image of 
science. Because girls interpret the gender symbolism connected with 
science as something that tells them that they do not belong to that area 
of knowledge, they believe they cannot be successful in science. 

The aim of this study and research questions  

This study aims to contribute to the knowledge concerning learning 
physics in group discussions in upper secondary schools and relate this to 
gender, social interaction and the students’images of physics. 

The thesis addresses the following questions: 

• How do learning conversation in the groups develop and what 
difficulties do students encounter when they solve problems in group 
discussions? 

• How do students construct gender and how does social interaction 
function in the group? 

• What images of physics are constructed in the students’ talk? 

• What relations are there between the process of learning in 
discussions, social interaction, gender and the student images of 
physics? 

Theoretical perspectives 

Analysis of the data is based on three different theoretical approaches: 
theories of learning, gender theory, and discourse analysis.  

A sociocultural perspective on learning 

Drawing on the works of Lev Vygotskij (2001), Michail Bakhtin (1981, 
1986), and some of their interpreters (Dysthe, 1996, 2003, Barnes & 
Todd, 1995, Säljö, 2000, Wertsch, 1993), this study uses a sociocultural 
view in which learning has strong connections to dialogue.and discussion  
It also relates to theories of situated learning (Lave, 1993, Lave & Wenger, 
1991, Wenger, 1998) where learning is understood as a process where the 
individual gradually becomes a more and more competent member of a 
community of practice. Learning physics can also be described as 
learning to use the legitimate discourse of physics (Lemke, 1990). One of 
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the features of learning in interaction with peers is the quality of the 
dialogue. Sequences of the dialogue that have qualities of “exploratory 
talk”, when the students critically but openly discuss issues, are highly 
valued in learning conversations (Barnes & Todd, 1995, Mercer, 2004). 
Other kinds of talk include “cumulative talk”, when the student in a 
positive way but uncritically build on each others’ utterances, 
“presentational talk” that includes firm propositions, and “disputational 
talk” when the students do not agree and are not aiming at agreement. 

Gender perspectives 

In this study, gender is understood as an analytic category that deals with 
what is considered as male and female, how femininity and masculinity 
are constructed, and what the consequences of this are for social 
activities. Three different aspects of gender are analysed: gender 
symbolism, gender structure, and gender identity. Because these aspects 
are related to each other, an analysis of gender must take into account 
how different aspects can be important in the same situation (Harding, 
1986). Harding also points out the asymmetry of gender as it relates to 
power, an inequality that can make it difficult to change gendered 
patterns. Another concept concerning gender that is used in this study is 
“masculine hegemony (Johansson, 2000). I also consider to what extent 
different situations are gendered (Thurén, 1996) since gender sometimes 
is important and sometimes not.  

Perspectives within discourse analysis. 

Discourse analysis is not just a method; it also includes a theoretical basis 
about our knowledge of the world and how the world is constructed 
through our way of talking about it (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 
According to this notion, it is mainly through our talk that we give 
meaning to what we experience. Certain ways of talking about the world 
are more accepted than others; they are dominating or legitimate 
discourses. In this study, I use critical discursive psychology analysis to 
focus on how the students position themselves and others, emphasizing 
different discourses and power relations (Edley, 2001, Winther Jørgensen 
& Phillips, 2000).  

Research design and methods    

The data was collected in two classes at the science programme in upper 
secondary school in a Swedish town. The main data was collected from 8 
group discussions and from 15 individual interviews with students 
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conducted after the group discussions. In total, 28 students, 10 girls and 
17 boys, between the ages of 17 to 19, participated in the study. The group 
discussions where videotaped and the interviews where audio-taped 

In each group, the number of students varied from three to five. 
Composition of the groups were made by the students’ ordinary teachers 
and designed to mix students who were known to function well together. 
Two groups consisted of only boys, one group of only girls, and five were 
mixed. The students talked about and tried to solve problems from 
different areas of physics. Their discussions lasted between thirty minutes 
and one hour. During the discussions, the students were alone in a 
classroom and were only visited a few times to ensure that no help with 
the tasks were needed.  

The students’ discussions and their interactions are analysed in several 
ways (Table 1). The analysis is based on the theoretical background 
described above and on the research questions.  

Three aspects were analysed to describe how the groups developed 
their learning in physics: their development of the physics content, the 
quality of their talk, and the emotions related to physics expressed by the 
students. The talk about physics content concerns physics concepts, 
relations, and phenomena and the students’ own experiences in and 
outside the classroom. The quality of the dialogue is analysed using 
Mercer (2004) and Barnes and Todd (1995). On the basis of the group 
discussions, I analyse emotions expressed towards the content of the 
tasks and towards the discussion about the tasks. 

Another aspect of the learning conversations is the difficulties that the 
students face when trying to solve presented problems . This analysis 
describes different steps and different themes in the problem-solving 
process. The first theme is interpretation of the given tasks; the second 
theme is the discussion of concepts and relations. Another theme 
concerns the students’ own experiences related to the actual problem. 
The final theme concerns how calculations are performed. 
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Table 1. Research questions, kind of analysis and empirical data  

Research 

question 

How does the 
learning 
conversation 
in the groups 
develop?  

 

What 
difficulties do 
the students 
encounter 
when they 
solve the 
problems 
and how do 
they handle 
these 
difficulties? 

How do the 
students 
construct 
gender and 
how does 
the social 
interaction 
work? 

 

What 
images of 
physics are 
con-
structed in 
the 
students’ 
talk? 

 

What relations 
are there 
between 
learning in 
physics, the 
social inter-
action, 
gender, and 
the images 
physics? 

 

Kind of 
analysis 

Analysis of 
three aspects 
of learning 
conversations 

Thematic, 
empirical 
analysis 

Critical 
discursive 
psychologic
al analysis 

Thematic, 
empirical 
analysis 

A combination 
of  previous 
results  

Empirical 
data 

Principally 
videotapes 
from group 
discussions 
but also 
audiotapes 
from 
interviews 

Principally 
videotapes 
from group 
discussions 
but also 
audiotapes 
from 
interviews  

Videotapes 
from group 
discussions 

Principally 
audiotapes 
from 
interviews 
but also 
videotapes 
from 
group-
discussions 

Both 
videotapes 
from group 
discussions 
and 
audiotapes 
from 
interviews 

The analysis of social interaction and gender includes the students’ 
positions within the groups, how the students position themselves, and 
how they are positioned by their peers. I  note which students eventually 
position themselves as the most skilled physics student. I also investigate 
how the individual students position themselves and others in relation to 
traditional discourses of gender common in schools and science 
education contexts. This analysis is both a description of the social 
practice and a critical, discursive psychological analysis. It is mostly 
qualitative, although I also use some quantitative data. 
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Results 

Learning conversation 

The different groups show different patterns in their learning 
conversationss. Some groups successfully developthe physics content in 
their conversation and solve their problems. However, some groups do 
not succeed, either in expressing a deeper understanding of the physics 
content or in solving the problems. The groups that to a high extent use 
exploratory and cumulative talk are most successful in both development 
of physics content and in solving problems. The two groups that are least 
successful in developing the physics content also have the least amount of 
exploratory and cumulative talk; they have a relatively large proportion of 
expressions that can be described as presentational or disputational. 

The groups also show differences in terms of expressed emotions 
towards the content in the physics tasks and/or towards discussing in 
groups. Some of the groups are very engaged in the small stories that 
surround the problems; some groups are, on the other hand, quite 
unaffected. In one group, the satisfaction of an interesting answer result 
in deeper investigation of the problem and new possibilities for a 
solution. In two groups that didn’t succeed with the problems, the 
students appear bored at the end of the lesson. All groups are mostly 
focused on solving the problems. In the interviews, they characterize the 
problems as “not dull anyway” to “funny and interesting questions”.  

When students successfully develop their talk in physics, they often 
talk about physical concepts and phenomena in a way that enriches the 
concepts. They do this by connecting the concepts to other concepts and 
by giving examples from their own experiences and known phenomena. 
When doing this, they use both everyday and scientific language. When 
the students go from an unacceptable way to talk about concepts and 
phenomena (according to the legitimate discourse of school physics) to a 
way of talking that is coherent with the dominating discourse, the 
students clearly learn physics. 

In this study, it is obvious that both cumulative and exploratory talks 
are valuable when it comes to learning physics in dialogue (comp. Mercer, 
1996). However, when there are misunderstandings, there is a need for 
exploratory talk where the students in a non-competitive way question 
the comments from their peers.  
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The students, the physics problems, and the difficulties. 

There are four different themes that are discernible in the data that 
concern the difficulties the students encounter when trying to solve the 
problems. These themes can also be seen as different steps in the 
problem-solving process. First, the students have to interpret the text of 
the problem, both the content and what they are supposed to do, in order 
to to solve the problem. Second, the students discuss concepts and 
relations between concepts. Closely related to this is a theme that deals 
with the student’s experiences and how these are used and expressed in 
the discussions of the problems. The last theme deals with calculations, 
equations, quantities, and units within physics. In most cases, the groups 
can interpret the written problems and are able to “see the physics” in the 
text. Sometimes, they have difficulties understanding what they are 
supposed to do and what kind of answer they are supposed to come up 
with.  

When the students talk about concepts and about the relations 
between different concepts, it is possible to distinguish two different ways 
of doing this. One is when the students from the beginning of the 
discussion have no doubts and agree about the meaning of the actual 
concepts. They usually concentrate on the relations between different 
quantities and how to explain the relations and calculate the answers. 
These kinds of discussions often rapidly lead to a solution of the problem. 
The other way is when the students have vague or different ideas about a 
concept or do not agree on the meaning of the concept. These kinds of 
discussions can be very rewarding. The students have to articulate their 
understanding and negotiate and build a shared meaning of the concept. 

Formulas play an important role in the students’ discussions about 
concepts and phenomena. To “find the right formula” is often an 
important part of the problem solving process. Sometimes the students 
consider it enough to find a formula. They insert their quantitative values 
and calculate the answer and leave the problem. Staberg and Assarsson 
(1997) describe how many students in upper secondary school are experts 
on “procedural knowledge”. They use the formulas mechanically, isolated 
from their own experiences or former, wider knowledge. Occasionally, the 
students use formulas in a different way. The formula helps them 
toproduce an answer, but the discussion does not stop with that. The 
formula works as a starting point for deeper discussions and 
interpretations of the formula and its consequences.  

One of the benefits of group discussions is that the students can use 
their own experiences, from everyday life or from former lessons in 
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physics, in their learning process. All the groups connected their own 
experiences, some more, some less. In these situations, the students 
sometimes construct what Belenky et al. (1986) calls “connected 
knowing”. This kind of talk, when the student relate to their own life, 
helps them understand physics and helps them understand their own 
experiences in new ways.  

Social interaction and gender in the groups 

During group discussions, students are most of the time very 
concentrated on the tasks, aiming at solving the problems. In this 
situation, a peer that has good skills in physics is considered an asset and 
a valuable person and as such occupying one of the most salient positions 
of power in the group, a position that is seen as competent and skilful. In 
four of the five mixed gender groups, a boy was given the position of 
preferential right of interpretation. It is also a boy who is 
positioned/positioning himself as the most competent member of the 
group. On average, girls and boys have the same number of utterances, 
but in four of the five mixed gender groups it is a boy who did most of the 
talking. Boys received almost twice the amount of supporting utterances 
as the girls and the girls received twice the amount non-supporting and 
opposing utterances from their peers. 

The position as a non-competent student in physics can be constructed 
in the students’ interaction through jokes or through silence. In one of the 
male groups, some propositions from a student are ignored, and in the 
other male group one of the students is positioned as “dumb” and 
childish through disparaging jokes.  

The position as a responsible pupil (for example, a student that cares 
about how the discussion works and how the solutions are presented) can 
be held both by girls and boys. But the girls often do “that extra”, taking 
notes when they don’t have to, for example. A position that is unavailable 
for girls in this study is the position of being irresponsible. This is, a 
position constructed by the boys in the male groups. It is performed by 
not taking notes, describing themselves as careless, and sometimes by 
talking about their tasks as boring and tiresome. This position, however, 
is most notable in the students’ talk. When it comes to their acting in the 
groups, they are all working hard on their tasks.  

One of the strands in the analysis of gender constructions in the group 
discussions is the talk about understanding. In this study, this is 
something that can be heard from both boys and girls, but the girls talk 
more frequently about understanding. The girls also ask more questions 
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in the groups. These results are consistent with the findings in former 
research (Staberg, 1992). The differences between sexes in their talk 
about understanding can be understood in different ways. It can be a sign 
of girls questioning their own understanding and seeing themselves as 
incompetent in physics. It can also mean that the girls position 
themselves as serious and responsible students that want to understand 
physics.  

In the two male groups, the boys occasionally act competitively. In 
female groups, the girls are more supportive: they do not question one 
another and sometimes avoid conflicts. These observations agree with 
former research (Alexopoulo & Driver, 1997, Bennet et al., 2004). In this 
study, however, these patterns are not black and white. There are mixed 
groups that are competitive and there are mixed groups that are 
supportive and even avoid conflict. On the individual level, the 
observations in this study show an overall picture in which the student in 
many ways give and take positions within what can be called traditional 
discourses of gender and science in school. There are, however, many 
examples of students who take and are given positions that challenge this 
structure. There are, for example, boys that are supporting and there are 
girls that often question propositions from their peers. The students can 
also change their positions during the discussion.  

The image of physics and of a person that is successful in physics 

The images of physics, as it is constructed in the interviews and in some 
parts of the group discussions, reflect a view of physics characterized by 
logic, mathematics and formulas. It is considered difficult and requiring 
understanding. It is considered that a discussion within physics must use 
logic, often based on formulas. To understand physics is to understand 
the formulas. Understanding is considered to be the opposite of 
memorizing. A few students explicitly connect an understanding of 
physics to an understanding of the relations between phenomena in the 
world and the abstract formulas. Some students ask for more examples 
connecting everyday life with physics, but the student don’t talk about 
physics as a subject that is important in society or as a subject that has 
anything to do with questions of health and welfare. Such matters are not 
something they spontaneously include in the discourse about the nature 
of physics. 

When the students are asked about their picture of a person or a 
student that is successful in physics, their answers vary. The discourses 
are either about a person who is special, smart and thinking in a special 
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way or about a perspective that everyone can take on such a position. 
When the students talk about a person that is successful within physics, 
they all, at first, construct that person as gender neutral. When I explicitly 
ask them if they think of a person competent in physics being a man or a 
women, half of the students talk about a man while half of the students 
deny any association to gender.  

Learning physics, gender and images of a person skilful in physics. 

The earlier presented results in this summary indicate that different 
aspects of gender have consequences for the learning process in the 
students’ discussions. The construction of masculinity through 
competition and through hierarchy building is negative for the 
development of the talk in physics in the two male groups. They also to a 
great extent fail to solve their task. In one mixed group, competition also 
hinders a good discussion when boys tease and ignore the girls while 
building a masculine hegemony. 

In their interaction, the students reconstruct a discourse that deals 
with the image of a competent student in physics as a male. This is an 
image that to a certain extent is constructed in the interviews. Half of the 
students talk about a person skilful in physics as a male; half of the 
students express that this position has nothing to do with gender. No one 
constructed explicitly a person skilful in physics as a woman and in no 
group it is a girl that has the position as the most competent in physics. 

The link between the learning process and the social interaction, 
including the gendered relations, is the quality of the students’ 
discussions. It is in the cumulative and exploratory dialogues that the talk 
about physics develops in a positive way. It is the groups that have a 
relative large amount of this kind of discussions that the discussion about 
physical concepts and phenomena is successful. Exploratory talk and 
cumulative talk is not coherent with gendered behaviours such as 
competition. Exploratory talk is not compatible with avoiding conflict.  

Conclusions and discussion 

The learning conversations 

The group discussions in this study are about learning physics, but they 
can also be a part of learning democracy. The groups that have a large 
amount of exploratory and cumulative talk are more successful in their 
discussions and in developing the physics content. Inherent in these 
kinds of talks is openness towards other perspectives and a listening and 
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respectful attitude toward each other in the group. These are democratic 
values that are in a way rewarded when the students, by expressing these 
values in their exploratory and cumulative talk, also gain success in 
learning physics. The observation that exploratory and cumulative talk is 
a basis for successful discussions leads to the conclusion that this should 
be explicitly taught about in the classroom. Mercer (2004) shows that 
children that have been taught about how conversation influences 
learning and how to develop and manage such conversations in the group 
have a better understanding of science concepts. 

The difficulties that the students encounter when they try to solve the 
problems can in many ways be understood as a metaphor; the students 
and the physic problems do not meet. If the formulation of the task is 
difficult to understand, if the physics in the problem is too advanced and 
the student’s pre-understanding not sufficient, and if the context in the 
problem is unknown, then the student dialogue will be unsuccessful. This 
highlights the importance of a sense for what constitutes the students 
“zone of proximal development” (Vygotskij, 2001) when constructing 
problems in physics.  

Results from this study show the importance of the teacher in the 
context of group discussions. The teacher chooses or constructs the tasks, 
the teacher organizes the group discussions, and the teacher helps the 
students when they have problems solving the tasks. The teacher can also 
initiate a discussion about group discussions on a meta-level. Other 
conclusions that can be drawn from this study are that the tasks must be 
adjusted to the students’ knowledge, interests, and experiences, the 
discussion must be long enough, and the students must have 
opportunities to reflect on their own discussions. The tasks must be 
discussed afterwards with the whole class. The talk about physics in the 
classroom can be directed to help the students see physics in their own 
experiences and suggest ways to enrich the discussion about formulas. 

Gender and the positions in the learning conversationss 

The students’ social interaction during the group discussions has 
consequences for learning as well as for the individual becoming a 
competent member in a community of practice, a community that is 
about studying physics in school. Former research has shown that girls 
question their own understanding of physics,  an expression of individual 
gender. Staberg (1992) points out that this can be understood in a context 
of gender symbolism. Science is in a symbolic way connected to males 
and masculinity. In this study, the gender structure also is important. 
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The leader of a group and the one that is positioned as the most skilled 
physics student is a boy and boys are to a higher extent supported by their 
peers when they talk about physics and their knowledge is not challenged 
as often as girls’ knowledge. The girls are not to the same extent 
positioned as skilful physics students by their peers, and an identity as a 
skilful physics student is not available to them on the same terms. 

Context, emotions and interests 

In their discussions, the students sometimes refer to their own 
experiences with a certain physics phenomena. They also sometimes 
express positive feelings towards the content in the given problems or 
towards the situation of discussing physics in groups. These reactions 
have a special meaning in the context of learning. Group discussions may 
be more helpful than traditional classroom lessons and may let the 
students express something that deals with their own construction of 
identity. Discussions connected to their own experiences and expressions 
of engagement constructs the discussion as something that concerns the 
students own life and makes the problems more interesting  This 
highlights the importance of the design of the tasks as something that 
must be relevant for the students and call for their feelings.  

Conclusions 

The students in this study show that group discussions in physics in 
upper secondary school can encourage learning and interest in physics. 
To achieve this, it is necessary to give attention to social interaction and 
gendered relations in the groups, raise the question of a well-functioning 
group in the classroom discussion, design interesting tasks, and challenge 
the sometimes deeply gendered image of the subject of physics. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Diskussionsfrågor Energi  

1. Dina grannar, Ulf och Miriam, ska köpa ny bil. Ulf vill ha en liten, 
behändig, bensinsnål Nissan Micra medan Miriam vill satsa på en 
större Saab 9.5 som hon anser säkrare därför att den är tyngre. Men 
Ulf säger att den inte alls är säkrare för den får ju längre bromssträcka 
än den lättare bilen.  

Hjälp dem att reda ut argumenten. Vem har rätt? OBS däcken har 
samma friktionskoefficient. 

2. Du kanske gillar pommes frites men har fått höra att det inte är 
speciellt nyttigt. Fish and chips och hamburgare med pommes frites 
bidrar till att människor i Europa och USA blir allt fetare. Men vilken 
är egentligen skillnaden mellan kokt potatis och pommes frites? Hur 
mycket pommes frites får du t.ex. äta för att ersätta den energi som 
finns i 250 g potatis? 100 g potatis finns det 1,6 g protein, 0,1 g fett och 
19 g kolhydrater. Pommes frites av ett visst märke har 
näringsinnehållet 3 g protein, 25 g kolhydrater och 6 g fett per 100 g. 
Förbränningsenergin för proteiner är 17 kJ/g, för kolhydrater 17 kJ/g 
och för fetter 38 kJ/g. 

3. Ditt hjärta kan kanske ses som en ständigt arbetande maskin i din 
kropp. Tror du att hjärtat har större eller mindre effekt än en 60 W 
glödlampa? 

Anta att du pumpar 75 ml blod i varje hjärtslag. Det blodet pressas ut 
genom aortan som kan jämföras med ett rör med 1,0 cm radie. Din 
puls är 65 hjärtslag per minut.Övertrycket i ditt hjärta är i genomsnitt 
20kPa, kraften per areaenhet är alltså 20kN/m2. 

4. Två vikter, A och B, hängs upp i en tråd som löper friktionsfritt över 
en trissa. Massorna hos A och B är 0,50 kg resp 0,30 kg.Vikterna 
släpps från ett läge där de befinner sig 0,25 cm över en bordskiva. 

Hur stor är deras fart just innan A slår i bordet? 

5. Din storebror riskerar fortkörningsböter trots att han lyckats avvärja 
att en annan bilist orsakat en allvarlig olycka. Han fick panikbromsa 
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och lyckades precis stanna och undvika att köra på en bil som olagligt 
körts mot rött ljus på en korsande väg. Bromsspårens längd är 18 m. 
Din bror väger 75 kg, hans bil 950 kg och den andra bilen 1100 kg. 
Hastighetsgränsen var 50 km/h, asfaltsvägen torr och plan och båda 
bilarnas däck i god kondition (friktionskoefficient 0,80). 

Klarar han sig undan böter?  

6. Det är sommar och du leker vattenkrig med dina småsyskon. Din 
snorkiga kusin Emma, som är på besök, undrar om du verkligen vet 
vilken fart vattnet har när det strömmar ur trädgårdslangen. Hon 
skryter med att hon minsann kan räkna ut det utan att ta tid och mäta 
vattenmängd och slangdiameter. Du är rejält less på Emmas 
kunskapstrakasserier och vill sätta henne på plats. Som tur är kan du 
din fysikkurs så istället för att rikta vattenslangen mot henne så ger du 
henne svar på tal och visar dessutom att det finns fler än ett sätt att 
räkna ut farten. Hur? 

7. En golfboll slås iväg med hastigheten 85m/s. När bollen når 4 m höjd 
har hastigheten minskat till 75 m/s. Hur många procent av bollens 
ursprungliga rörelse energi har bromsats bort av luftmotståndet? 

Källor 
Ekstig, B. & Boström, L. (2003). Quanta. Fysik A. Stockholm: Bokförlaget 
Natur och Kultur. 

Gottfridsson, D. Jonasson, U. & Lindfors, T. (2003). Nexus. Fysik A. 
Malmö: Gleerups Utbildning AB. 

Heller, P. & Hollabaugh, M. (1992). Teaching problem solving trough 
cooperative grouping. Part 2: Designing problems and structuring 
groups. American Journal of Physics, 60 (7), 637-644. 

Uppgift 3 är omskriven från Quanta , s 178, uppg. 438 

Uppgift 4 kommer från Quanta, s 176, uppg. 424 

Uppgift 5 är omarbetatad från Heller & Hollabaugh, 1992 

Uppgift 6 är omskriven från Quanta, s 176, uppg. 419 

Uppgift 7 kommer från Nexus, s 100, uppg. 545   
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Diskussionsfrågor, Tryck 

1. Varför kan det vara smart att ta med sig ett par högklackade skor med 
spetsiga klackar när du ska inhandla en plast- eller linoleummatta till 
ditt nya köksgolv? Varför duger inte dina vanliga skor? Utred! 

2. Karins köksbord är 2,5 m långt och 1,0 m brett. Lufttrycket är 100 
kPa. Hur stor är tryckkraften från luften mot bordets ovansida och 
vilken riktning har den? 

Hur många personer som väger 60 kg måste stå staplade  på bordet 
för att ge samma kraft mot bordskivan som i a? 

Varför brakar inte bordet samman av den stora tryck-kraften från 
luften? 

3. Lägg en avlång bräda över en penna och ställ 2 glas inte helt fyllda 
med vatten i vardera änden. Se till att brickan nätt och jämt tippar 
över åt det ena hållet. Stoppa ner några fingrar i det glas som är högst 
upp utan att trycka mot botten. Vad händer? Varför?  

4. I ett berömt experiment visade Blaise Pascal (1623-62) att han kunde 
spränga en tunna med hjälp av bara en kanna vatten. Förklara hur det 
gick till. 

 

5. Isberg är förrädiska för sjöfarten bl.a. för att bara en liten del av dem 
är synliga över vattenytan. Hur stor del (i %)  av ett isberg sticker upp 
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ovan ytan om isens densitet är 0,92 � 103 kg/ m3 och vattnets densitet 
är 1,03 � 103 kg/ m3 . 

6. Varför kan du ligga still och flyta med näsan en bra bit över vattenytan 
i Döda Havet medan du nästan sjunker till botten i Nysjön om du inte 
rör dig? 

7. Hur kan en 76 tons Boeing lyfta över huvud taget? 

Källor 
Ekstig, B. & Boström, L. (2003). Quanta. Fysik A. Stockholm: Bokförlaget 
Natur och Kultur. 

Gottfridsson, D. Jonasson, U. & Lindfors, T. (2003). Nexus. Fysik A. 
Malmö: Gleerups Utbildning AB. 

Uppgift 3 är omskriven från Nexus, s 125, uppg. 7. 

Uppgift 4 är omskriven från Quanta, s 121. 

Uppgift 5 är omskriven från Quanta, s 126, ex. 27. 
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Diskussionsfrågor Ellära 

1. Om två kulor som är lika stora men har olika laddningar berör 
varandra så kommer de att dela lika på den sammanlagda laddningen. 
Men om kulorna är olika stora så kommer den största kulan att ta 
mest laddning. Varför? Hur hänger det här ihop med fenomenet 
jordning? 

 

2. Kamma håret med en plastkam. Håll kammen intill en vattenstråle 
utan att vidröra den. Vad händer? Varför? (Om ni inte lyckas lösa 
problemet direkt så fråga läraren efter en ledtråd.) 

3. Har spisen hemma hos dig en slät häll eller har ni en kokplattor? I 
kokplattor finns motståndstrådar med olika resistans som kopplas 
ihop på olika vis när man vrider på vredet. I en viss kokplatta finns två 
motståndstrådar med resistanserna 59Ω och 88Ω. Med en brytare kan 
man lägga nätspänningen över den ena tråden, över den andra eller 
över bägge trådarna kopplade i serie eller parallellt. Beräkna den 
effekt som kokplattorna ger i de fyra olika fallen. 

4. Figuren visar en strömkrets. Rita motsvarande kopplingsschema. 
Använd symbolerna från läroboken. 
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5. Du kan få en ström genom tumme och pekfinger om du vidrör t.ex. en 
lamphållare utan glödlampa men där spänningen inte är avslagen. Om 
strömmen överstiger 80A förnimmer du en lätt chock. Hur stor får 
den maximala spänningen vara mellan tumme och pekfinger för att du 
inte ska få denna chock? Antag först att huden är torr och att 
resistansen då kan uppskattas till 400 kΩ och sedan att huden är blöt 
och resistansen kan uppskattas till 2 kΩ. Jämför med nätspänningen. 

6. Du befinner dig i ett rum med en taklampa på 75 W och en 
mysbelysning på 40 W. De är parallellkopplade till nätet. 

a) Beräkna resistansen i var och en av glödlamporna. (är svaret 
överraskande?) 

b) Vi skruvar ur 75 W lampan. Kommer den andra lampan att lysa 
svagare eller starkare eller lika mycket som tidigare? Motivera! 

7. Förklara varför en lampa nästan alltid går sönder när man sätter på 
den, inte efter ett tag. 

8. Designa en elektrisk krets som kan manövrera en och samma lampa 
(trappkoppling) med 2 strömbrytare enligt figuren nedan.  
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9. Vissa lampor kan vara inkopplade enligt figuren. Vilka för och 
nackdelar finns det med respektive sätt? 

 

10. Hitta på en analogi (likhet) mellan blodomloppet och en elektrisk 
krets. Diskutera vad som i en krets motsvaras av ett hjärta etc. 

Källor 

Kvist, G. Nilsson, K. & Pålsgård, J. (2004). Ergo Fysik. Naturvetenskap 
och Teknik kurs A. Stockholm: Liber. 

Uppgift 3 är något omskriven från Ergo, s 264, uppgift 7.44 

Uppgift 4 kommer från Ergo, s 261, uppg. 7.23 

Uppgift 5 är något omskriven från Ergo, s 268, uppg. 3 

Uppgift 6 är något omskriven från Ergo, s 264, uppg. 7.42  
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Elektriska och magnetiska fält.  

1. Du ska ha fest och vill dekorera din bostad med ballonger i olika färger 
och former. Du blåser upp dem, stryker dem mot kläderna och trycker 
dem sedan mot de tapetserade väggarna där de fastnar och hänger 
kvar. Hur kan detta komma sig? Vad är det som gör att ballongerna 
fastnar mot väggen? Utred noga! 

Du prövar också att fästa ballongerna på ditt nya, rostfria kylskåp? 
Går det lika bra? Vad är det som skiljer mellan att fästa mot 
tapetväggen och mot en metall? 

2. Det har hänt tragiska olyckor när människor klättrat upp på taket på 
tågvagnar. Ibland har de t.o.m. dödats eller skadats utan att 
överhuvudtaget vidrört högspänningsledningen ovanför tåget. 
Förklara hur det kan ha gått till och varför man har ett 
säkerhetsavstånd på minst 2 m till luftledningar för tåg. Sådana 
ledningar har en spänning på 16000 V. (inspirerat av frågelådan, 
Resurscentrum i fysik) 

3. Du följer med en kompis och hennes familj ut på segelbåtssemester. 
Du tycker att dom är lite efter sin tid på många sätt. Här syns inte 
röken av GPS och radar, här är det kikare, sjökort och kompass som 
gäller när de ska orientera sig. Du känner dig lite otrygg och när du en 
dag står och lagar mat i kajutan kommer du dessutom på att 
kompassen däruppe på däck befinner sig ca 1 m rakt över den ledning 
som går från 12 V-batteriet till de 4 seriekopplade 10W lamporna som 
lyser upp kajutan. Du börjar undra om du kan lita på att kompassen 
visar rätt och om det har betydelse i vilken riktning båten färdas.Du 
känner ett starkt behov av att reda ut frågan för att bli av med din 
ångest om risken att gå på grund.(Inspirerad av Ergo, Fy B, 9.54, s. 
320). 
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4. Ett tändstift till t.ex. en bil är i princip konstruerat enligt bilderna 
nedan. Tändstiften används för att antända luftbränsleblandningen i 

 

motorns cylindrar 

Förklara varför avståndet mellan elektroderna inte får vara för stort. 
Varför måste tändstift hållas rena?Vad kan vara ett rimligt avstånd om 
luften joniseras vid en fältstyrka på ca 3·106 V/m       och den spänning 
som levereras tillfälligt kan gå upp till 2000V? 

5. Du ska delta i konstruktionen av ett elektriskt luftfilter. När man vill 
rena luft kan man utnyttja det faktum att många oönskade 
luftpartiklar är elektriskt laddade. Ett luftfilter kan bestå av två stora 
parallella, laddade metallplattor med avståndet 4,0 cm från varandra. 
Spänningen mellan plattorna är 35 kV och luften som ska renas 
passerar mellan dem med en hastighet av 1,2 m/s. Vi antar att 
stoftpartiklarna har en massa på2,0 ·10-11 kg och en laddning på 6 
elektronladdningar. Vi kan försumma gravitationens inverkan och 
bara räkna med de elektriska krafterna.Din uppgift är nu att räkna ut 
hur långa dessa metallplattor ska vara (i luftens färdriktning) för att 
alla laddade partiklar ska landa på ena plattan och därmed avlägsnas 
från luften. (Omgjord från Ergo, Fysik B, 8.17, s. 285). 

6. En familj du känner har installerat ett litet vindkraftverk på sin tomt. 
När det blåser lagom kan effekten på kraftverket komma upp till 10 
kW. I somras hjälpte du dem att gräva ner den ledning som går in i 
huset och som matar en elpatron med likspänningen 120 V. 

Nu har du just läst klart den första delen av Fy B-kursen och påminner 
dig om att ni grävde ner ledningen på 0,5 m djup och att den bl.a. gick 
under barnens sandlåda. Du vet att det finns en diskussion om att 
människor kan påverkas av magnetfält och känner dig orolig för 
barnen i familjen. Du räknar ut hur starkt magnetfältet är i sandlådan 
och jämför det med de riktvärden som letar upp på nätet. Till din 
förvåning finner du dock att det inte finns några allmänt accepterade 
gränsvärden för magnetfält där människor vistas. Man vet helt enkelt 
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för lite om hur kroppen påverkas av statiska eller varierande 
magnetfält. Men ett riktvärde som t.ex. LO och en del kommuner 
använder för arbetsplatser och bostäder ligger på max 0,2 µT.                                                                                                              
Tycker du att sandlådan verkar vara en bra plats för barnen? Kan du 
komma på något smart sätt att nästan helt eliminera magnetfältet. 
(Inspirerad av Nexus, Fy B, 328, s. 124) 

7. När du kammar ditt nytvättade hår en torr vinterdag kanske det blir 
”flygigt” och t.o.m. sprakar. Du vet att det hör ihop med s.k. statisk 
elektricitet. Men även kammen påverkas. Håll den intill en 
vattenstråle utan att kammen vidrör vattenstrålen. Vad händer? 
Varför?  
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Rörelsemängd. Gruppdiskussionsfrågor. 

1. Är det omoraliskt att köra stora bilar? Det finns flera aspekter på 
denna fråga bl.a. att stora bilar oftast både drar mer bränsle än mindre 
bilar och därmed bidrar mer till att öka växthuseffekten. Bilar med 
stor massa kanske också sliter mer på vägbanan och däcken och 
sprider skadliga ämnen och partiklar i miljön. Men stora bilar ger en 
viss trygghet hos dem som färdas i dem, det är mindre riskabelt vid en 
krock. Men hur är det för dom som krockar mot stora bilar? Antag att 
du själv ensam färdas i en Nissan Micra som har en massa på ca1150 
kg och frontalkrockar med en  SUV (stadsjeep), en Volvo XC90, som 
väger ca 2100 kg. Ni kör båda i 70 km/h. Bilarna fastar i varandra 
efter krocken. 

Förutom risken att träffas av föremål vid krocken så är det den 
acceleration som kroppen utsätts för som skadar den. Räkna med att 
man under en krocksituation, med bilbältet rätt påsatt och med 
krockkudde, eventuellt kan klar upp till 17 G (17 · 9,82 m/s2) under 
0,1s utan att skadas83. Själva krocken, från det att bilarna når 
varandra tills att de är stilla i förhållande till varandra tar bara 0,12 s. 
Antag att du och den andra föraren sitter fastspända i era 
säkerhetsbälten. 

För att kunna bestämma hur det går för er vid krocken är det lämpligt 
att först beräkna vilka hastigheter bilarna har efter krocken och sedan 
bestämma vilka genomsnittliga accelerationer ni utsätts för. Hur går 
det för dig och den andra föraren efter krocken? 

2. När du blir pensionär, år 2055, vill du unna dig en riktigt lyxig resa. 
Varför inte en liten tripp till rymden med tillhörande rymdpromenad i 
”tyngdlöst” tillstånd? 

Sagt och gjort! När det är dags för din promenad lossnar dock den 
järnögla som din säkerhetslina är fäst vid från sitt rostiga beslag och 
du svävar fritt på väg från skeppet med en hastighet på 3 m/s utan 
möjlighet att kunna dra dig själv tillbaka… Som tur är har du tagit med 
dig din promenadkäpp som väger ca ett halvt kg. Själv väger du med 

                                                             
83 Uppgift från ERGO, Fysik B: Vid frontalkrockar upp till 60km/h kan man i vissa fall helt 
undgå skador. En krock tar ungefär 0,1s. Detta motsvarar en medelacceleration på 17 G. 
I Folksams rapport ”Hur säker är bilen” (2005) hävdas dock att  vid krockar med 
hastighetsändringar på 61-75km/h blir de allra flesta inblandade svårt eller dödligt skadade 
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rymddräkten ca 200 kg. Och eftersom du fortfarande kan din Fysik B 
kurs så har du koll på du vad du ska göra. Vad gör du? Överlever du 
detta? 

3. Till månen med 60 liter soppa i tanken??? 

Lagen om rörelsemängdens konstans är inte så dum om man vill 
kunna färdas i rymden. En raketmotor fungerar så att massa, 
drivmedelsrester, sprutas ut ur raketen som då ges en impuls att röra 
sig i motsatt riktning. I de vanligaste raketerna är det de kemiska 
reaktionerna då drivmedlet omvandlas som ger drivmedelsresterna 
och raketen deras rörelseenergi. Problemen med dessa motorer är att 
de kräver mycket drivmedel och att farkosterna då blir tunga. 

En ny typ av motorer är s.k. elektriska jonmotorer. SMART-1 var en 
liten svenskbyggd rymdsond som tog sig till månen på 13 månader. 
Den vägde bara 367 kg varav 80 kg var drivmedel som bestod av 
xenon. Med hjälp av solpaneler joniseras xenonatomerna och de 
positivt laddade jonerna accelereras mot ett negativt galler, far genom 
detta och ut ur sonden med en hastighet på ca 300 km i sekunden. 
Detta är en hastighet som är mycket högre än hos drivmedelsresterna 
från en kemisk raket. 

Hur stor genomsnittlig kraft verkade på sonden under dess resa mot 
månen? Räkna med att jonmotorn var igång hela tiden. En vanlig 
raket utvecklar t.ex. 2,0 MN under en relativt kort tid. Jämför med ditt 
resultat. 

SMART-1 cirkulerade runt månen i nästan 2 år och undersökte bla.a 
ev. förkomster av fruset vatten. Den 3 september 2006 krachade 
SMART-1 mot månytan efter nästan 3 år i rymden  

4. Du är på besök hos dina busiga småkusiner i deras sommarstuga och 
de bjuder på  bullar och massor av god läsk. Efter ett tag behöver du 
gå på utedasset men när du rör dig i dina kusiners omgivning är du 
alltid misstänksam och vaksam mot busstreck. Dessutom är de inne i 
en ”explositionsperiod ” och älskar att använda smällare och raketer. 
Du misstänker därför att dassdörren, som  f.ö. öppnas inåt, är 
minerad med smällare. Du tänker dig att kasta något på dörren för att 
öppna den ev. desarmera ”laddningen”. Du vill kasta på långt avstånd 
men med tillräcklig effekt för att dörren ska öppnas. Ska du välja en 
0,2 kg lerklump som fastnar mot dörren eller en 0,2 kg boll som 
studsar mot den? Motivera!(inspirerad av Frågelådan, 
Resurscentrum i fysik) 
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Cirkulär rörelse, gruppdiskussionsfrågor. 

1. När du åker över ett gupp i hög fart kan det kännas som att du nästan 
lättar, du känner dig tyngdlös. Det  är avsaknaden av en normalkraft 
som upplevs som tyngdlöshet. Antag att du kör bil över ett stort gupp 
som i den övre delen har formen av ett cirkelutsnitt med radien 64 m. 
Hur hög hastighet måste du ha för att bilen nästan ska lätta och du ska 
uppleva ”tyngdlöshet”? 

2. Geostationära satelliter används bl.a. för att skicka TV signaler mellan 
olika världsdelar. De ”står stilla” i förhållande till en bestämd punkt på 
jorden och de är placerade över ekvatorn.På vilken höjd över jordytan 
rör de sig? 

3. Du ska hänga upp en gunga i trädgården och testar linorna till den 
genom att ta tag i repen med händerna och hänga i dom. Dom håller 
men räcker det med detta för att du ska känna dig säker när du 
gungar? Anta att linorna är 4 m långa och att max utslag på gungan är 
2,5 m över gungans lägsta läge. Beräkna vilken maximal kraft gungans 
linor måste hålla för. 
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Harmonisk svängning,  gruppdiskussionsfrågor. 

1. Det är den 9 oktober år 2107. Du har just flyttat hemifrån för första 
gången eftersom du har blivit antagen till grundutbildningen för 
kosmiska mätningar. Den är förlagd till en vetenskaplig basstation på 
månen, så du har flyttat en bra bit bort Du packar upp ditt bohag, som 
av släktsentimentala skäl bl.a. innehåller din farfars mormors farmors 
mosters gamla väggklocka, en pendyl. Du fäster den på väggen i ditt 
studentrum, ställer den, drar upp den och puttar igång pendeln. Efter 
att ha packat upp resten av dina grejor så ser du på klockan att det är 
dags att bege sig till den första föreläsningen. Men när du kommer till 
föreläsningslokalen så inser du att något blivit fel. Vadå? Varför? 

2. Du är långt ute i väglöst land på en fisketur när du får ditt livs napp. 
Du inser att ni inte kan bära den makalöst stora rödingen tillbaka till 
civilisationen utan du och ditt sällskap måste äta upp den på plats. 
Men du vill veta hur mycket den väger för att kunna skryta om det 
senare. Som tur är har du med dig dina föräldrars gamla fiskvåg som 
består av en fjäder och en graderad skala. Men tidens tand har gnagt 
bort graderingen och siffrorna. Efter en stunds grubblande inser du att 
du kan ha nytta av din kurs i fysik B och av att ditt tält ligger i en 
förpackning där tältets massa är angiven. Hur gör du för att bestämma 
fiskens massa? 

3. På väg hem från skolan du sällskap med din stora, tjocka och 
entusiastiska fysiklärare stycke på vägen. Ni går förbi en lekplats och 
när ni ser gungorna så associerar ni båda till det ni just nu håller på 
med i fysiken, harmonisk svängning och pendelrörelse. Din lärare 
föreslår ett litet experiment. Ni ska undersöka om det går att följas åt i 
gungandet, att ”gunga i par”. Ni ska bara följa med gungans rörelse 
utan att påverka den genom att sträcka ut och dra ihop kroppen. Ni 
sätter er på gungorna (två stycken bredvid varandra), tar avstamp med 
benen så ni hamnar på samma höjd och släpper samtidigt. Vad 
händer? 

4. Du har tänkt pröva på ett ”bungyjump” från en bro 40 m över 
vattenytan. Linan som binds runt dina fötter är i osträckt tillstånd 18 
m och den har en fjäderkonstant på 200N/m. Du vill gärna 
kontrollera om du kommer att doppa huvudet i vattnet eller inte, 
innan du vågar hoppa. Blir det något hopp? (Tips: räkna på 
energiomvandlingar) 



 

 293

Bilaga 2 

Intervjuguide 

Tema 1: Elevens berättelse om arbetet i gruppen. 

Område Vinklingar Exempel på frågor och 
följdfrågor 

 

Uppgifterna
  

Lätta och svåra uppgifter 

Roliga och tråkiga uppgifter 

Lärande och triviala uppgifter 

Lösningsstrategier 

-Vad tyckte du om frågorna? 

-Var de lätta eller svåra? 

-Var de roliga eller tråkiga? 

-Lärde du dig någon fysik av 
att lösa dem? 

-Hur kom ni fram till detta? Hur 
tänkte ni? 

 

Lärande Något nytt (”Aha”) 

När, hur? 

-Lärde du dig något? 

-Fick du nån ”ahaupplevelse” 
om att”det här visste jag inte 
innan”? 

-När hände detta? 

Gruppen Rolig/nedslående upplevelse 

En bra gruppdiskussion 

Talutrymmet, eget och 
andras 

Insikter genom andra 

Ditt bidrag 

Tidigare erfarenheter 

-Hur fungerade gruppen? 

-Hur upplevde du 
gruppdiskussionen? 

-Vad utmärker en bra 
gruppdiskussion? 

-Fick du och de andra 
tillräckligt talutrymme? 

-Var det något någon annan 
förde fram som var nytt för 
dig? 

-Var det något som du kände 
att just du bidrog med? 

-Har ni arbetat med 
gruppdiskussioner tidigare? I 
fysik? I andra ämnen? 

-Vad tyckte du om det? 
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Tema 2: Elevens berättelse om fysiklärande och 
fysikämnet i skolan. 

Område Vinklingar Exempel på frågor och 
följdfrågor 

Om fysik/ 
fysikämnet 

Innehållet i ämnet 

Omdömen om ämnet 

Jämförelse med andra 
ämnen, intresse, 
framgångar, arbetsformer, 
innehåll 

En framgångsrik fysikelev 

En person som är kunnig i 
fysik 

Om du skulle beskriva för en 
varelse från yttre rymden 
vad det innebär att lära sig 
fysik och hur fysikämnet i 
skolan är, vad skulle du säga 
då? 

Vad handlar fysikämnet om? 

Vad tycker du själv om 
fysikundervisningen och 
fysikämnet? 

Vad utmärker en 
elev/person som är duktig i 
fysik? 

Trivs du med ämnet? 

Har fysikämnet med kön att 
göra? 

De flesta som arbetar med 

fysik är män. varför tror du 
det är så? 

Undervisningen Arbetsformer 

En bra undervisning 

Stress, press 

Val av Nv-programmet 

Hur går undervisningen till? 

Vad utmärker en bra fysik-
undervisning? 

Upplever du stress och press 
i skolan/i fysik? 

Om du fick välja om, skulle 
du fortfarande välja NV? 

Lärande i fysik Hur lära fysik 

Framgångar motgångar 

 

Hur lär du dig fysik bäst?  

Hur pluggar du till prov? 

Hur blir man duktig i fysik? 

Hur går det? 

 


