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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att ta reda på vilka arbetssätt som fysiklärare på gymnasiet använder i sin 

undervisning och vilka faktorer som lärarna anser påverkar deras val av arbetssätt. Sju lärare fick 

besvara en enkät om hur ofta olika arbetssätt används och vilka faktorer som påverkar valet av 

arbetssätt. Lärarna fick även beskriva de förändringar av val av arbetssätt de önskade göra. 

Resultatet visar att lärarna undervisar på ett ganska klassiskt sätt i fysik med många genomgångar 

följda av laborationer och räknande i grupp eller individuellt. Andra arbetssätt används också men i 

begränsad omfattning. De viktigaste faktorerna som gjorde att undervisningen såg ut på detta sätt 

var brist på tid för förberedelser och brist på lektionstid för att genomföra undervisningen. Andra 

viktiga faktorer var brist på labutrustning samt kursplanernas stora mängd innehåll som ska läras ut. 

En förändring som lärarna vill genomföra är att öka andelen alternativa arbetssätt, till exempel 

laborationer med moment, som eleverna bestämt själva. Resultat från denna studie jämförs med 

motsvarande resultat från en norsk och två finska studier. 

Nyckelord: Arbetssätt, Ramfaktorer, Undervisning, Fysik, Gymnasiet 
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1.Inledning 
I en krönika om undervisning i "Allt om Vetenskap" påstår Johan Hansson (2010), docent i teoretisk 

fysik, att forskning kommit fram till att den kunskap som finns kvar efter ett genomfört 

undervisningsmoment efter ett år kan beskrivas enligt figur 1. Utifrån figur 1 påstår Hansson att 

arbetssätt som föreläsningar och egna studier, båda vanligt förekommande i fysiken, ger betydligt 

sämre kvarvarande kunskap(under 10 %) jämfört med att lära ut till andra och praktiserande av 

kunskap (över 50 %). 

 

Figur 1 Beskrivande bild från "Allt om Vetenskap" (Hansson 2010). I toppen syns arbetssätt som ger 

liten (under 10 %) kvarvarande kunskap och i botten de arbetssätt som hävdas ge mer kvarvarande 

kunskap (över 50%).  

Dessa påståenden kan jämföras med utbildningsminister Jan Björklunds (2011)  ord där han tydligt 

säger att lärare är de som borde besluta över valen av arbetssätt. Staten har även ett ansvar hävdar 

Björklund, att se till att katederundervisningen blir vanligare i svenska skolor.  

"Valet av metod för undervisningen är ett beslut som bör fattas av respektive lärare. Men ytterst har 

staten ett ansvar för skolresultaten i Sverige, och staten bör ta på sig en mer aktivt normerande roll. 

Den under lång tid förhatliga ”katederundervisningen” måste återigen bli vanligare i svenska 

klassrum." Utbildningsminister Björklund(FP)(2011) 

Hansson pratar allmänt och Björklund om matematik men dessa två i stort sett helt skilda 

ståndpunkter utgjorde grunden till mitt intresse av arbetssätt. Vilka arbetssätt som fysiklärare på 

gymnasiet använder i sin undervisning och de faktorer som påverkar val av dessa, är det som 

undersöktes i det här examensarbetet. 
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2. Bakgrund 
Bakgrunden är indelad i tre delar; kunskaper i och attityder till fysik, vad händer i klassrummet samt 

faktorer som kan påverka val av arbetssätt. Kunskaper i och attityder till fysik tar upp vilka attityder 

det finns till fysik och hur Sveriges nuvarande resultat i TIMSS (Trends in International Mathematics 

and Science Study) ser ut. Vad händer i klassrummet beskriver tre studier där forskarna tittat på vilka 

arbetssätt som används i fysikundervissnigen.  En av dessa har genomförts i Norge, hädanefter kallad 

den norska studien (Angell, C., Guttersrud, Ø., Henriksen, E. K. & Isnes, A., 2004) och två studier har 

genomförts i Finland. En på det finska högstadiet (Juuti, K., Lavonen, J., Uitto, A., Byman, R. & 

Meisalov, V., 2009) och en på det finska gymnasiet (Lavonen, J., Angell, C., Bymen, R., Henriksen, E. & 

Koponen T., 2007), gemensamt kallas dessa två de finska studierna. Resultat från TIMSS Advanced 

2008 om lektionsinnehåll i svenska gymnasier beskrivs även här. I Faktorer som kan påverka val av 

arbetssätt beskrivs ramfaktorer och ytterligare faktorer som kan/borde påverka lärarens val av 

arbetssätt. 

2.1 Kunskaper i och attityder till fysik 
Osborne, Simon & Collins(2003) har gjort en litteraturgenomgång och har tittat på attityder till 

naturvetenskap (science) i forskning över de senaste 20 åren. Författarna har sett att intresset för 

naturvetenskap minskar och funderar över varför det var så. De har sett att litteraturen verkar lägga 

stor vikt vid läraren och dennes prestation. Utifrån detta säger författarna att det var är stor vikt att 

fortsätta studera vad som motiverar elever i form av arbetssätt och klassrumskultur som kan öka 

intresset framöver.  

TIMSS Advanced 2008 är en undersökning som inriktar sig på gymnasieelever där deras prestationer i 

bland annat fysik mäts och belyses utifrån en rad faktorer. I TIMSS advanced 2008 deltog nio länder. 

Av de nio länderna deltog fyra, där ibland Sverige, även i TIMSS advanced 1995. Det är mot dessa tre 

andra länder (Slovenien, Ryssland och Norge) Sveriges resultat kan jämföras. I Sverige deltog elever 

under sista året på gymnasiet 2008 och som läste fysik B. De svenska gymnasieelevernas resultat låg 

nära medelvärdet för samtliga deltagande länder i fysik. Detta kan jämföras med t.ex. Norge som 

presterade betydligt bättre. Resultaten har blivit betydligt sämre sedan 1995 och Sverige har tappat 

mer än något av de fyra länderna som deltog i undersökningen båda åren. Speciellt den andel av 

eleverna som presterade sämst 1995 försämrade sina resultat mest. Av de fyra stegen benämnda; 

under medelgod, medelgod, hög och avancerad, har Sverige även en mindre del av eleverna på 

avancerad nivå 2008 jämfört med 1995.  
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2.2 Vad händer i klassrummet  
Enkelt beskrivs den klassiska fysiklektionen som "chalk and talk". Chalk kommer ifrån krita, för att 

skriva på tavlan med och talk från att berätta samtidigt. Detta kallas även att föreläsa och har även 

kopplingar till katederundervisning som kommer från att läraren står framme vid sin kateder vilket 

ofta innebär avstånd mellan lärare och elev. Uttrycket "Chalk and talk" återfinns i Angell et al. (2004) 

och Dinescu, Miron och Barna (2011). 

Norska studien 

Den norska studiens (Angell et al., 2004) anledning att genomföra undersökningen var i grunden 

samma som detta arbetes. Det är för få elever som läser vidare inom naturvetenskap och teknik för 

att möta den framtida efterfrågan på arbetskraft man förväntar sig. Speciellt svårt är det att 

rekrytera tjejer. Det är inte lätt att förändra dessa förhållanden och för att göra detta på ett bra sätt 

krävs information om den nuvarande skolan. Information som den norska studien försöker 

tillhandahålla.  De norska eleverna läser fysik främst under gymnasiet och då efter eget val. 

Kursinnehållet är relativt modernt, därför att det tar upp både kvantfysik och fysikhistoria. Den 

typiska norska fysikläraren är en 54 årig man med gedigen utbildning. Av de lärare som svarade var 

11 % kvinnor. Den metod som användes var en enkät till ca 2000 svarande gymnasieelever och dryga 

300 svarande lärare. Enkäten följdes upp av gruppintervjuer med elever för att få mer kvalitativ 

information till all kvantitativa data.  

Angell et al. (2004) kom fram till att: fysik ses som svårt, kräver mycket tid och går fortare fram än 

andra ämnen. Samtidigt som det är intressant, enligt eleverna som läser ämnet. Vissa elever har till 

och med sagt att det är ett "naturligt svårt" ämne. På frågan om vad som gör ämnet svårt var 

eleverna inte eniga med lärarna. Det som lärarna tyckte var mest problematiskt för eleverna var 

användandet av matematik för att beskriva fysikaliska fenomen där dryga 40 % av lärarna svarade att 

det var problematiskt eller väldigt problematiskt, tätt följt av den snabba takten, det stora omfånget 

av kursen och användandet av formler för att lösa problem. Eleverna ser det som naturligt och 

intressant att använda matematiken i fysiken och att det till och med kanske vore lämpligt att gå 

igenom en del matematik under fysikkursen. Eleverna ser dock inte sina, enligt lärarna, bristande 

kunskaper som ett stort problem.  Intresset för fysik är som sagts tidigare stort och det gäller de 

flesta områden i fysiken förutom historia/filosofi, som bara cirka 20 % av eleverna tycker är 

intressant eller mycket intressant. Det som ses som viktigast i fysiken av både elever och lärare är 

förståelse av vardagsfenomen och förståelse av världen. En viktig del av resultaten i Angell et al. 

(2004) är beskrivningen av arbetssätt. En viktig del av resultaten Angell et al. (2004) är beskrivningen 

av arbetssätt. Författarna har redovisat svaren från lärare separat, utan att ha eller redovisat vilka 

förändringar lärarna vill göra. De har däremot frågat eleverna vilka förändringar de skulle vilja 

genomföra.  Man kan även från Angell et al. (2004) tydligt se att lärare och elever i flera fall inte 

håller med varandra om hur ofta olika arbetssätt förekommer. Trots att eleverna vill förändra visar 

studien att viljan att förändra undervisningen är större i flera andra ämnen så som matematik och 

biologi.  

Studiens slutsatser är flera men den viktigaste är att; lektionerna domineras av "chalk and talk" 

undervisning och det är eleverna i stort nöjda med. Angell et al. (2004) diskuterar vad detta kan 

beror på: kvalificerade lärare, modernt innehåll och en utvald grupp som tillfrågade(de som har valt 

fysik på gymnasiet). Det gäller också att norska elever i stort är mer positiva till naturvetenskap än 

det internationella genomsnittet utifrån undersökningar så som TIMSS . Författarna har en rad 

rekommendationer vilka går ut på att: blanda undervisningsmetoder, ökat fokus på naturvetenskap i 
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sammanhang, mer kvalitativa/begrepps diskussioner,  förklara anledningen till laborationer, minska 

arbetsbördan och kombinera matematik mer sammanvävt med fysiken.  

De finska studierna 

Den finska undersökningen på gymnasiet (Lavonen et al., 2007) har samma bakgrund och är har 

använt samma metod som den norska. Lavonen et al. (2007) tittar på gymnasiet och de arbetssätt 

som anges i studien överensstämmer med de andra två studierna. I den finska enkäten finns dock 

färre arbetssätt med. Flera tusen gymnasieelever fick svara på en enkät för att besvara forskarnas tre 

frågeställningar med totalt fem underfrågor. Två av dessa underfrågor rör vilka arbetssätt som 

används i fysikundervisningen och vilka skillnader det finns mellan norska och finska elevers 

önskemål om arbetssätt. De tittade inte på lärare utan endast elever. Eleverna gick på andra eller 

tredje året på gymnasiet. Både elever som läser fysik och andra ämnen tillfrågades. Detta för att 

kunna beskriva hur intresset skiljer sig mellan olika inriktningar.  

Författarna beskriver även de norska resultaten (Angell et al., 2004). Detta för att det gjordes en 

jämförelse mellan den norska och finska undervisningen av fysik på gymnasiet. De såg skillnader i 

varför eleverna väljer fysik; på grund av behörighetskrav i Finland jämfört med att vilja ha en bred 

utbildning i Norge. Det är även större andel kvinnliga studenter som studerar fysik i Norge jämfört 

med Finland. Denna skillnad kopplar författarna till vissa skillnader i de arbetssätt som används. I 

Finland är lärarens roll mer auktoritär, med fler genomgångar, problemlösande på tavlan och 

uppgifter individuellt jämfört med mer gruppdiskussioner om svåra begrepp i Norge (Lavonen et al., 

2007). 

Författarna kunde se att de norska eleverna är mer intresserade av fysik. Detta samtidigt som de 

norska eleverna tycker att fysik är svårare än de finska eleverna. De finska eleverna presterade 

väldigt bra internationellt.   

En studie av finska högstadiet (Juuti et al., 2009) är även den i flera avseenden väldigt lik den norska. 

En enkät har använts för att få reda på vilka undervisningsmetoder som används under fysik- och 

kemilektionerna, i årskurs 9 i grundskolan. Författarna har även tittat på vilka förändringar eleverna 

skulle vilja se genomföras i val av arbetssätt. De tillfrågade inte lärarna. Totalt svarade drygt 3600 

elever på enkäten. Att de endast var 15år gör även att enkäten beskriver saker eleverna och läraren 

gör i klassrummet för att det ska bli enklare för eleverna att svara. De har även ett stort fokus på vilka 

förändringar eleverna önskade genomföra på de nuvarande fördelningarna av arbetssätt. Detta då 

Juuti et al. (2009) ansåg att eleverna blir mer motiverade om de använder arbetssätt de själva 

föredrar. Den finska skolan är även, enligt författarna, mer auktoritära och det kan även påverka 

arbetssätten som används. Studien tittade även på om det gick att se samband mellan de önskade 

arbetsvalen och en rad bakgrundsfaktorer för eleverna t.ex. mängden böcker i hemmet. 

Det resultat Juuti et al. (2009) kommer fram till för högstadiet liknar resultaten för gymnasiet i Norge 

och Finland: eleverna vill förändra och det i många fall. Det rör sig dock inte om stora förändringar. 

Att genomföra besök utanför skolan är väldigt ovanligt vilket betyder max 5ggr/kurs. Det som är 

vanligt är istället "klassisk fysik undervisning”; laborationer (dock färdigkonstruerade), genomgångar, 

uppgifter på tavlan och läsande av läroboken. De slutsatser studien drog, är att eleverna önskar mer 

aktiviteter utanför skolan, mer diskussioner om svåra begrepp, mindre genomgångar, mindre läsande 

i boken och att speciellt tjejer vill ha fler diskussioner. De lite mer intresserade eleverna och de som 
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ser naturvetenskap som en användbar del av vardagen vill även se mer av projekt i grupp och 

kreativa aktiviteter.   

 

TIMSS 

I TIMSS Advanced 2008, ingår en stor undersökning där lärarna angett vad lektionerna innehåller 

(arbetsätt). Dessa resultat redovisas för svenska skolor och jämförs med det internationella 

genomsnittet. Rapporterna har valt en indelning med sju arbetssätt som används (se tabell 1). 

Tabell 1.Lektionsinnehållet i fysik som det beskrivs av svenska gymnasielärare i TIMSS Advanced 
2008. 
Lektionsinnehåll Andel som svarat varje eller nästan varje lektion, inom 

parantes internationellt snitt 
1.Se när läraren visar ett försök eller en undersökning  28 (15) 
2.Genomföra försök eller undersökningar  6 (6) 
3.Tillämpa fysikaliska lagar och formler för att lösa 
vardagliga problem  

27 (55) 

4.Förklara fenomen de studerat  37 (46) 
5.Ber dem söka sambandet mellan det de lärt sig i 
fysiken och sina dagliga liv  

19 (31) 

6.Lära sig formler och procedurer utantill  – (20) 
7.Läser läroboken eller annat faktamaterial  8 (28) 

Denna indelning av lektionsinnehåll enligt TIMSS motsvarar arbetssätten, demonstrationer i 1, 

laborationer i 2 och läsande i 7. Då dessa arbetssätt inte enligt mig ger en fullständigt bild av de 

arbetssätt som används i fysikundervisningen enligt mig användes istället arbetssätten från den 

norska och de finska artiklarna i denna studie.  

2.3 Faktorer som kan påverka val av arbetssätt 

TIMSS 

TIMSS advanced 2008 har också en tabell med totalt fjorton faktorer som kan begränsa 

undervisningen enligt lärare i det svenska gymnasiet. Tre saker som kommer visa sig extra intressant 

visas i nedanstående tabell 2.  

Tabell 2; Några exempel på hur mycket några faktorer påverkar undervisningen i fysik enligt svenska 

lärare som deltog i TIMSS advanced 2008. Svaren utgår från en fyrgradigskala och i parantes finns det 

internationella snittet. Tabellen visar hur stor andel av lärarna som svarat "mycket" eller "något" 

respektive "lite" eller "inte alls" 

Orsaker 
 

Mycket/ 
något 

Lite/inte alls 
 

Brist på utrustning för 
lärardemonstrationer och andra övn. 

21% (46) 79% (54) 
 

Bristfällig utrustning/bristfälliga 
lokaler 

25% (36) 75% (64) 
 

Elever med olika studieförmåga 72% (64) 28% (36) 
 

Jämfört med lärarna i de andra deltagande angav en mindre andel av de svenska lärarna att de tycker 

sig begränsas, mycket/något än genomsnittet. Detta gäller även en klar majoritet av de icke 

redovisade faktorerna. Dessa faktorer kan tydligt kopplas till ramfaktorer, de första två är klart 

resursorienterade och den sista utifrån elevers förutsättningar 
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Ramfaktorer 

Ramfaktorer är ett sätt att beskriva yttre faktorer som påverkar lärarnas yrkesutövning det är saker 

som de inte fullständigt kontrollera eller i vissa fall inte kan påverka. Lundström (2010) anger en 

huvudindelning medl fem olika ramarfaktorer till vilka man kan lägga underkategorier. I mitt fall 

använder jag underkategorier och beskrivning av de fem ramarna från Imsen (1999). De enskilda 

ramfaktorerna beskrivs nedan utifrån deras betydelse i denna studie. 

Det pedagogiska ramsystemet;  

 Läroplaner/kursplan, beskriver kursens karaktär, innefattar även arbetssätt 

 Lagar, Sveriges rikes lag/ författningssamling 

Förordningar, regler som ej är lagar eller läroplaner 

Det administrativa ramsystemet;  

 Schema, hur lektioner är placerade på dagen och lektionernas längd 

 Organisationsstruktur, om lärare organiseras efter program, ämne, klasser 

 Klasstorlekar, hur många elever man har i en klass 

 Regler för betygssättning, till exempel nationella prov 

 Arbetstid, hur mycket tid man har totalt 

 Lönevillkor, vad som påverkar lönesättningen 

 Andra avtalssystem  

Det resursrelaterade ramarna;  

 Läromedel, tillgången till och pedagogisk vinkel av 

 Inventarier, utrustning främst till laborationer 

 Fördelning av undervisningstimmar, hur många lektionstimmar man har med varje 

klass/grupp 

Organisationsrelaterade ramar;  

 Skolkultur/ tradition 

 Skolklimat, relationer mellan elev - lärare, lärare - lärare 

 Ledarskap, främst relationer lärare - rektor 

 Regler för betygssättning 

Ramar med anknytning till elever och deras kulturella bakgrund;  

 Motivation, tar hänsyn till vad eleverna önskar/tycker är roligt för att öka motivationen. 

 Elevers förutsättningar, elevers förkunskaper, unika förutsättningar 

 Föräldrar, elevernas föräldrar 

 Lokal kultur 
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Grundtanken bakom ramfaktorer är att visa på hur komplex skolan är och hur många faktorer som 

påverkar. Vill man se en stor förändring räcker det inte att ändra på några av dessa då det är svårt att 

förutsäga hur de andra faktorerna kommer väga in. Ramfaktorer kan användas för att visa på brister 

men också styrkor och vad som fungerar bra. Lundström (2010) använder ramfaktorer i sin bok för 

att förtydliga de svar han fick under en rad intervjuer. Hans mål i boken var att beskriva de 

utmaningar som uppstod när man införde den då nya kursen examensarbete på gymnasiet. Man kan 

även se ramfaktorer som ett sätt att förstå skolan (Lundström, 2010) vilket är viktigt för de som fattar 

beslut, speciellt utomstående som inte ser praktiken utan istället grundar sina antaganden på egna 

erfarenheter. Att alla har erfarenheter från sin egen skoltid sägs vara en anledning till att skolan är så 

politisk.  

 

Faktorers inverkan; en metastudie 

Visible learning (Hattie 2008) är en studie som fick ganska mycket uppmärksamhet i vissa kretsar. Det 

är en metastudie av metastudier det vill säga en studie av studier som har undersökt studier. Studien 

kan därför sägas ge en bild av hur det verkligen ligger till beroende på vad man anser om 

analysmetoden. I grunden finns över 800 metastudier och med över 80 miljoner elever. Även om 

flera av dessa är samma elever är en uppskattning på över en miljon elever troligt. Studierna var 

främst från engelskspråkiga länder därav i stor utsträckning USA. 

Syftet var att se vilka effekter i form av förbättrad kunskap man kan se utifrån en rad faktorer, både i 

form av yttre så som klasstorlek och lärarlöner, och inre så som arbetssätt och elevgrupper. 

Förbättrad kunskap gäller kunskaps förbättring att eleverna kan mer efter än före, utan att gradera 

kunskapen. Det som uppmätts var "effektstorlek" (d) definierat som skillnad i medelvärde för 

studieprestation mellan behandlad grupp och icke behandlad grupp dividerat med medelvärdet av 

gruppernas standardavvikelse. Hattie (2008) anser att d=0.2 var en liten förbättring, 0.4 en medel 

stor förbättring och 0.6 en stor förbättring. Det är dock att vänta att flera skolfaktorer ska ge just en 

positiv inverkan. De metastudier som studerats har resultat som ligger ganska normalfördelat kring 

effektstorlek 0.3 med värden från -0.69 till 2. Detta gör att man måste fundera var man ska sätta 

ribban för en enskild faktor för att säga om något var bra eller dåligt.  

Grundslutsatsen var enligt mig upplyftande; det viktigaste hävdas vara undervisningen. Det ställs 

stora krav på läraren eftersom det handlar om att ständigt veta var elevernas kunskapsnivå ligger och 

att jobba utifrån den mot nästa steg. Ett tydligt exempel på 

hur författaren menar det borde gå till är:   

 "when teachers SEE learning through the eyes of the students, 

and when students SEE themselves as their own teacher"/ 

Hattie (2008, s.238) 

 

Att elevernas förbättrade kunskap däremot inte avsevärt beror på klasstorlek, elevgrupp eller ämnen 

var en annan intressant slutsats som också dras i boken. Tanken med detta var inte att ifrågasätta 

utan att förbättra för lärarna att fatta bra underbyggda beslut. Beslut om; vad ska vi göra härnäst, 

vilket material ska vi använda, hur kan lärarna få eleverna att arbeta och bli engagerade. Det var även 
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viktigt, enligt författaren, att kunna konstruera uppgifter som utmanar och som eleverna kan klara 

av. Detta istället för de små enkla bitarna som i flera fall används i dagens undervisning. Hattie (2008) 

tar även upp vikten av att lärare och rektor på varje skola sätter sig ner och diskuterar vad som 

fungerar bäst och varför det gör det. Det måste även vara möjligt att testa nytt och utvärdera utan 

skam om misslyckanden. 

Tabell 3 ; Beskrivning av vikten av läraren och undervisningen jämfört med arbetsförhållanden. d är 

effect size: ("Mean end of treatmen"-"mean begining of treatment" )/ Standard deviation. Negativt d-

värde innebär en försämring (Hattie, 2008, s. 244). Återgiven med tillstånd av författaren. 

 

 En av de viktigare slutsatserna var just: "Teacher who are passionate about making a difference are 

more likely to make a difference"/ Hattie (2008, s.243) 

Utifrån en rad faktorer kan man tydligt se att de faktorer som sorterats under "undervisning" har 

högre effektfaktorer än faktorer under "arbetsförhållanden". Några av faktorerna i den senare 

gruppen är ramfaktorer. Undervisningsfaktorernas medelvärde var 0.68 vilket kan jämföras med 0.08 

för faktorer med anknytning till arbetsförhållanden. Hattie (2008) diskuterar hur arbetsförhållanden 

trots att de inte påverkar direkt ändå ger ökad möjlighet för lärarna att göra ett bra jobb.  
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 3. Syfte och forskningsfrågor 

3.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att ge en bild av vilka arbetssätt som fysiklärare på gymnasiet använder i 

sin undervisning och vilka faktorer som lärarna anser påverkar deras val av arbetssätt.  

3.2 Frågeställning 
1: I vilken omfattning används de olika arbetssätten av lärarna? 

2: Vilka faktorer påverkar valen av arbetssätt och hur, enligt lärarna?  

3: Vilka förändringar skulle lärarna vilja göra om inga begränsande faktorer fanns?  

4: Vilka skillnader/likheter i undervisningen kan ses mellan min studie och en norsk studie (Angell et 

al., 2004) och två finska studier (Lavonen et al., 2007; Jutti et al., 2010)? 

4. Metod 
Denna studie genomfördes med enkäter och individuella, bandade och transkriberade intervjuer. 

Genom enkäterna undersöktes vilka arbetssätt som används i gymnasieundervisningen i fysik och 

vilka arbetssätt som lärarna önskar använda. För att även kunna få svar på varför önskat val av 

arbetssätt och nuvarande val av arbetssätt inte stämmer överens hölls intervjuer om de ramfaktorer 

som begränsarlärarnas val av arbetssätt. Detta skedde i tre steg. Först fick lärarna en en enkät ange 

de nuvarande använda arbetssätten. Där efter följde av en intervju om vilka faktorer som påverkar 

och hur dessa påverkar val av arbetssätt. Till sist besvarade lärarna en ytterligare enkät om val av 

önskat arbetssätt. Arbetssätt och svarsalternativ i enkäterna bygger på de redovisade 

undersökningarna i en norsk och två finska artiklar. Metoden med intervju utifrån ramfaktorer är 

hämtad från Lundström (2010) som använde samma metod. 

4.1 Urval 
De lärare som deltog skulle under nuvarande termin undervisa i fysik på gymnasieskolan. Fokuset låg 

på kurserna fysik A, B och 1. Vissa av lärarna i de övriga kurserna undervisades även i fysik - 

breddning vilken är en kurs av annan karaktär och därför ej ingick som underlav i denna studien. Två 

olika metoder för att få frivilliga lärare att delta användes. I en kommun besöktes alla gymnasieskolor 

som hade program (naturvetenskap, teknik, el) vars elever läste fysik. På dessa gymnasieskolor 

söktes de lärare som nu lärde ut fysik upp och tillfrågades om de kunde tänka sig delta. Av sex 

tillfrågade lärare ställde fem upp. I ytterligare en kommun skickades mail ut till ytterligare sju lärare 

av vilka två ställde upp. Av de totalt sju lärarna var sex behöriga och den sista var behörig lärare i 

andra ämnen och höll på att läsa in ämnet fysik. Fem av lärarna hade lärt ut fysik på gymnasiet i över 

fem år.  
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4.2 Intervju  

Manual 

Intervjuerna genomfördes efter en tydlig struktur men var trots det relativt öppna. Läraren ombads 

först ta upp så många faktorer som möjligt som påverkade val av arbetssätt. Dessa skrevs upp. Varje 

enskild faktor diskuterades därefter utifrån dess inverkan på val av arbetssätt, dels vilka arbetssätt 

faktorn påverkar, och dels hur faktorn påverkar just dessa arbetssätt. En faktor kunde påverka 

positivt det vill säga så att det blir mer av ett visst arbetssätt eller negativt så att det blir mindre av 

ett arbetssätt. Om tiden tillät och de faktorer läraren själv tagit upp gåtts igenom gick intervjun 

vidare med att intervjuaren gav exempel på faktorer som kan påverka och som lärarna inte tagit upp. 

De exempel som gavs, i ordning var: läroplaner, schema, motivation, lokaler och skolkultur. De 

exempel som redan diskuterats hoppades över. Vid alla intervjuer hanns alla exempel med. Efter 

intervjuerna transkriberades dessa så nära i tid som möjligt. Detta för att kontrollera formuleringar 

från manualen mot hur det blev i verkligheten. 

Analys 

Intervjuerna transkriberades och gicks igenom med fokus på de faktorer som togs upp. Dessa 

indelades utifrån ramfaktorer. Ramfaktorer skrevs in i bilaga 1 utifrån nämnande av de valda orden. 

Tydlig skillnad gjordes mot om lärarna själva tog upp en faktor eller om den exemplifierades. För 

varje faktor skrevs de arbetssätt den påverkade ner och om den verkade positivt eller negativt. 

Utöver de förutbestämda ramfaktorerna noterades ytterligare faktorer som togs upp av de 

intervjuade lärarna. De ytterligare faktorer som togs upp av minst tre lärare togs med och 

presenterades i resultaten. Det genomfördes både en analys av vilka arbetssätt varje faktor 

påverkade och vilka faktorer som påverkade ett visst arbetssätt. 

4.3 Enkät  

Konstruktion 

Enkäten konstruerades utifrån den norska och de finska artiklarnas indelning av arbetssätt. Deras 

arbetssätt översattes och sammanställdes enligt tabell 5. De arbetssätt som ingår i enkäten valdes 

från alla tre artiklarna, där de var möjligt parades de likvärda arbetssätten ihop. Det resulterade i 

totalt 16 frågor där det då ingick 12 av 14 från Angell et al (2004), 14 av 20 från Juuti et al (2009) och 

7 av 8 från Lavonen et al., 2007. För att göra en bra översättning fick även en utomstående översätta. 

De båda översättningarna jämfördes sedan och diskuterades tills konsensus nåddes.  De arbetsätt 

som användes av flera artiklar togs med i så stor utsträckning som möjligt. De arbetssätt som ansågs 

otydliga, svårförståeliga eller svåra att översätta valdes bort (se vidare tabell 5). Lärarna fick i enkäten 

ange hur ofta de använde respektive enligt tabell 4. Exempelfrekvensen valdes från finska högstadiet 

(Juuti et al., 2009) och skiljer sig lite mot finska gymnasiet (Lavonen et al., 2007) där  ovanligt var 1-

4ggr/termin och sällan var 2-4ggr/månad. Den norska studien hade inga exempel frekvenser (tabell 

4). 

Tabell 4 Frekvenserna av arbetsätten. 

1 aldrig 
 

2 ovanligt 
1-5ggr/kurs 

3 sällan 
5-10ggr/kurs 

4 ofta 
Minst varannan 
lektion 

5 väldigt ofta 
så gott som varje lektion 



11 

 

 

Enkäten testades främst för att bedöma tidsåtgång av både lärare och elever. Detta för att vet hur 

lång tid den delen av mötet skulle ta. Enkäten finns i bilaga 2. 

Analys 
De två enkäterna Arbetssätt som användes och Vilka arbetsätt som önskas sammanställdes för alla 

lärare med hjälp av ett poängsystem. Enkätens femgradiga skala poängsattes där svarsalternativ 

aldrig gav ett poäng för varje svar och alternativ fem väldigt ofta gav fem poäng för varje svar. 

Maximala poäng för ett arbetssätt blev då sju lärare gånger fem poäng alltså 35 poäng. Minimalt blev 

på samma sätt 7 poäng. Utifrån denna poängsättning kunde man se skillnader i poäng mellan varje 

arbetssätts önskade och nuvarande. Maximal skillnad blir plus eller minus sju om alla lärare vill 

öka(plus) eller minska(minus) det valda arbetssättet.  

Enkäterna presenteras på två sätt. Dels genom poängsystemet men även i enlighet med den norska 

och de finska studierna. I den norska studien presenteras hur stor andel av lärarna som svarade 

ofta(4) eller väldigt ofta(5) samt medelvärde. De båda finska studierna presenterar sin data med 

medelvärde. Att resultaten i detta examensarbete presenteras på dessa sätt är för att kunna belysa 

skillnader mellan detta examensarbetes resultat och den norska och de två finska artiklarna i enlighet 

med frågeställning 4. 
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Tabell 5 Här nedan finns, sammanställning av arbetssätt från den norska och de finska artiklarna 
samt urval och översättning av de arbetsätt som användes i detta arbetet. Tabellen läses radvis där 
de Norska och Finska arbetssätten har parats ihop och lagt grunden till den svenska formuleringen. 
De fetmarkerade är även från finska gymnasiet och återfanns fullständigt i de andra två artiklarna. 
Streck innebar att motsvarande arbetssättet inte fanns i den andra artikeln eller inte kom med.  

Norska Finska högstadiet Denna studies enkät 
Teacher presents new 
material on blackoard

  

Teacher teaches new content by writhing 
notes on blackboard or transparency. 
(direct teaching) 

Läraren presenterar och lär ut nytt 
material genom att använda tavlan eller 
liknande(overhead, projektor smartboard 
mm) 

Demonstrations to illustrate 
concepts/phenomena 

Teacher presents demonstrations or tells 
about phenomena 

Läraren genomför demonstrationer för att 
visa på fenomen 

Teacher demonstrates 
problem-solving on 
blackboard 

Teacher solves problems or sums on 
blackboard or transparency 

Läraren går igenom/löser 
uppgifter/problem på tavlan 

Discuss difficult 
problems/concepts in class 

Teacher leads discussions about difficult 
concepts and/or problems(plenary 
discussions) 

Läraren leder klassdiskussioner om svåra 
koncept 

- Teacher clarisfies relations between 
concepts using figures 

- 

Experiments cookbook We do practical work(in small groups) Eleverna utför färdiga laborationer 
Experiments: pupils choose 
problem and method 

- Eleverna laborerar med moment de 
bestämt/konstruerat själv 

Using other books in addition 
to course book 

We learn by reading non-fiction books, 
newspapers or magazines 

Eleverna läsa annan litteratur än 
kursboken (tidningar uppslagsverk, 
böcker) 

- We learn by reading a textbook Eleverna läser i kursboken 

- We learn by writing, for exempel, essays, 
summaries, stories 

Eleverna lär sig genom att skriva t.ex. 
uppsatser, sammanfattningar, 
labbrapporter 

Work with physics in groups We solve problems or tasks in small 
groups 

Eleverna löser uppgifter i mindre grupper 

Discuss difficult 
problems/concepts in groups 

We discuss difficult concepts and 
problems in small groups(group 
discussions) 

Eleverna diskuterar svåra 
problem/koncept i mindre grupper 

- We formulate independent or in small 
groups concept maps or other figures that 
clarify relations between concepts 

- 

- We learn cooperative(jigsaw, home, or 
expert group) 

- 

- We are creative(ideate, 
brainstorming)(creative activities) 

- 

Emphasis on qualitative 
presentation of concepts 

- - 

- We visit enterprises, industry plants or 
research institutes(industrial visits) 

Klassen besöker platser utanför skolan, 
industrier, universitet, museum, science 
centers 

- We visit museums exhibitions or science 
centers 

- 

 An external expert visits our class En utomstående person kommer och 
besöker klassen 

Use project work We have projects in small groups 
(grupprojekt) 

Eleverna jobbar genom projekt i mindre 
grupper 

Work with physics problems 
individually 

We solve individually problems or tasks Eleverna jobbar med uppgifter individuellt 

Use pupils suggestions in 
instructions 

Teacher uses students’ ideas when 
planning the lessons 

- 

Emphasis on mathematical 
presentation of concepts 

- Läraren fokuserar på matematiska 
egenskaper hos koncept 

- We have debate during lesson(debating) Eleverna debatterar under lektionstid 
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4.4 Genomförande 
Intervjun och enkäten genomfördes vid samma tillfälle. Mötet började med att vi sökte upp en 

lämplig lokal och att forskningsetiska principer förklarades. Lärarna garanterades anonymitet och 

möjlighet att inte svara på frågor de inte önskade. Intervjun började med att läraren fyllde i en 

enkät(se bilaga 2) där de beskrev hur deras undervisning nu ser ut. Efter denna enkät genomfördes 

en intervju om vilka faktorer som påverkar lärarnas val av arbetssätt. Intervjun avslutades med att 

enkäten återigen lyftes fram och läraren fick markera de arbetssätt de skulle vilja förända. 

Förändringarna gjordes utifrån hur lärarna önskade att det skulle se ut om de ej behövde ta hänsyn 

till de faktorer som vi diskuterat påverkar. Det fanns ingen begränsning i hur många arbetssätt 

lärarna fick ändra på enkäten men det framhölls att det främst gällde avsevärda förändringar och 

ingen valde att förändra alla.  

4.5 Forskningsetiska övervägande 
Alla lärarna informerades om forskningsetiska principer där deras frivilighet och anonymitet 

garanterades.  Materialet är inte känsligt i de flesta fallen anser examensarbetets författare. Detta då  

val av arbetssätten inte kan ses som hemliga. En del ramfaktorer kan vara av mer känslig natur. I 

detta arbete kanske främst när man tycker att skolledningen inte gör ett bra jobb. Då alla deltagare 

är anonyma och undersökningen gjordes på fem skolor i två kommuner så anser jag att det är svårt 

att svårt att lista ut vad en enskild person har sagt. Jag tyckte personligen att det var viktigt att 

intervjun inte blev en belastning för de deltagande lärarna. Därför tidsbegränsades intervjun till max 

30 minuter. Till denna tid lades extra till för att hitta lämplig lokal att sitta i och några minuters 

överdrag för att avsluta. Detta innebar rent praktiskt att när tiden började närma sig slut fick lärarna 

övergå till att uppge önskade förändringar i arbetsätten istället för att diskutera om det fanns 

ytterligare faktorer. Målet var att de viktigare eller större faktorerna skulle hinnas med. De faktorer 

som det ej fanns tid med ansågs vara av mindre vikt då de inte togs upp lika spontant som de första 

faktorerna.   

4.6 Metoddiskussion 
Över lag gick både insamlandet och analysen av data bra. Även om det alltid är bra med flera lärare 

att intervjua och ta längre tid med varje person så gick det att utläsa en rad resultat. Det var inte 

heller oväntat att mailen gav färre frivilliga jämfört med personliga besök. För att få en bättre bild av 

vilka arbetssätt som användes hade en omfattande enkät även till elever varit att föredra. Detta hade 

dock varit svårare för mig att genomföra, både finska och norska skickade ut sina enkäter till rektorer 

med ett universitet i ryggen.  Det genomförandet var inte praktiskt genomförbart för mig av 

förklarliga skäl. Det behövs även en relativt stor mängd elever för att få en likvärdig bild som av 

lärarna som redan har flera kurser och elevgrupper. Det kan ses i att sex lärare svarar mot större 

delen av aktiva fysiklärare i en kommun jämfört med de hundratals elever som läser fysik i samma 

kommun.  

Intervjuerna transkriberades nära i tid efter första intervjun. Detta för att se om intervjumanualens 

formuleringar fungerade bra. På det sättet var det även möjligt att se vilka andra formuleringar 

utanför intervjumanualen som användes. På detta sätt var det möjligt att i större utsträckning 

använda samma formuleringar i de efterkommande intervjuerna. Detta för att påverka de 

intervjuade på samma sätt. Detta var möjligt då intervjuerna låg med flera timmars mellanrum och 

att det endast var en som intervjuade. En pilotstudie som transkriberats skulle kunna ha använts på 

samma sätt för att förtydliga intervjumanualen.  
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Den femgradiga skala som användes är använd i flera studier vilket gör det möjligt att analysera min 

insamlade data mot andras. Både handledaren och flera av de intervjuade lärarna tog upp det stora 

hoppet emellan stegen. Speciellt gällde det arbetssätt som gjordes cirka en gång per vecka, var tredje 

lektion eller ca20ggr per år vilket ligger mellan sällan och ofta. I de fallen fick lärarna alltid själva 

bestämma om de skulle lägga sitt svar på ofta eller sällan. Jag skulle bedöma att de som placerade 

högt respektive lågt tar ut varandra i stort.  

Under konstruktionen gjordes en felöversättning av det engelska ordet concepts till det svenska 

koncept vilket påverkar i två av de valda arbetssätten. Det hade varit bättre och mer korrekt att 

översätta till begrepp vilket inte gjordes. Vilken effekt detta har fått är svår att säga. De två 

arbetssätten ligger inte ensamma till grund för några av detta arbetes slutsatser och därför borde 

effekten vara relativt liten om än pinsam. För att inte förvrida resultaten kommer koncept att stå 

kvar i de arbetssätt där detta olyckliga ordval har används. Detta då det är de ordvalet de intervjuade 

lärarna har tagit ställning till.  

Det gjordes dock en stor miss vilket i efterhand upptäckts och det är utifrån genus. Under 

intervjuerna kom inte genus upp, till detta finns det två möjliga förklaringar utöver möjligheten att 

det inte ses som en faktor. Dessa är användandet av formuleringen: vilka faktorer begränsar valen av 

arbetssätt, en formulering som används lika ofta som påverkar under intervjun. Genus kan vara en 

påverkande faktor men knappast en begränsande.  Det funderades även om det hade varit lämpligt 

att ta upp genus som ett sista exempel i intervju guiden, något som inte gjordes. Det ångrar jag nu i 

efterhand då det kunde varit väldigt intressant att veta om hänsyn togs till genus. Flera lärare kan 

varit inne på det när de pratar om klassammansättning men det är omöjligt att veta med någon typ 

av säkerhet.  

5. Resultat 
Resultatet presenteras med rubrikerna Vilka arbetssätt används i fysikundervisningen, Vilka faktorer 

påverkar val av arbetssätt, Vilka arbetssätt önskar lärarna använda, Skillnader och likheter med två 

nordiska grannländer och en sammanfattning 

5.1 Arbetssätt som används i fysikundervisningen 
Frågeställning 1: I vilken omfattning används de olika utvalda arbetssätten av lärarna? besvarades 

utifrån den enkät som genomfördes för att beskriva vilka arbetssätt som nu användes och med vilken 

frekvens dessa användes. Arbetssätten poängsattes utifrån hur många som svarat på en viss nivå. I 

tabell 6 finns en sammanställning av lärarnas svar på enkäten. Där redovisas hur många av de 

tillfrågade som angivit respektive nivå och varje arbetssätts totalpoäng. Poängsystemet och 

utfrågningen finns beskriven under metod. 
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Tabell 6 Tabellen beskriver vilka arbetssätt som används av de sju tillfrågade lärarna och med vilken 

frekvens dessa arbetssätt förekommer. Under totala värdet finns de poängvärde de sammanställda 

frekvenserna motsvarar med ett möjlig min/maximum på 7 respektive 35 (se vidare metod). 

 

Med hjälp av enkäten kan man skapa en bild av hur det ser ut under nuvarande undervisning. Det 

intressantare som kan visas är de två extrema punkterna nämligen det som skedde väldigt ofta 

respektive väldigt sällan. Väldigt ofta med över 30 poäng är framförallt att läraren presenterar nytt 

 1 aldrig 
 

2 ovanligt 
1-5ggr/kurs 

3 sällan 
5-10ggr/kurs 

4 ofta 
Minst 
varannan 
lektion 

5 väldigt ofta 
så gott som 
varje lektion 

Totalt värde 
 

Läraren presenterar och lär ut nytt 
material genom att använda tavlan 
eller liknande(overhead, projektor 
smartboard mm)  

   2 5 33 

Läraren genomför demonstrationer 
för att visa på fenomen 

  4 3  24 

Läraren går igenom/löser 
uppgifter/problem på tavlan 

  1 3 3 30 

Läraren leder klassdiskussioner om 
svåra koncept 

  2 4 1 27 

Eleverna utför färdiga laborationer   1 6   20 

Eleverna laborerar med moment de 
bestämt/konstruerat själv 

 5 2   16 

Eleverna läser annan litteratur än 
kursboken (tidningar uppslagsverk, 
böcker) 

 3 3 1  19 

Eleverna läser i kursboken  3 1 2 1 22 

Eleverna lär sig genom att skriva 
t.ex. uppsatser, sammanfattningar, 
labbrapporter 

 2 5   19 

Eleverna löser uppgifter i mindre 
grupper 

 1 4 1 1 23 

Eleverna diskuterar svåra 
problem/koncept i mindre grupper 

 3 4   18 

Klassen besöker platser utanför 
skolan, industrier, universitet, 
museum, science centers 

 6 1   15 

Eleverna jobbar genom projekt i 
mindre grupper 

2 5    12 

Eleverna jobbar med uppgifter 
individuellt 

 1  5 1 27 

Läraren fokuserar på matematiska 
egenskaper hos koncept 

  2 5  26 

Eleverna diskuterar och debatterar 
under lektionstid 

 4  3  20 

En utomstående person kommer 
och besöker klassen 

2 5    12 



16 

material på tavlan och att läraren löser uppgifter på tavlan vilka ofta skedde i direkt anslutning enligt 

en av de intervjuade lärarna. Det är dessa arbetssätt som tydligt beskrivs som ”chalk and talk”. Det 

som skedde väldigt sällan (under 12 poäng) är att eleverna jobbar i projekt och att utomstående 

kommer på besök. I båda arbetssätten har dessutom två lärare svarat att det aldrig förekommer.  

 

5.2 Faktorer som påverkar val av arbetssätt 
Det finns en rad ramfaktorer som lärarna tycker påverkar i vilken utsträckning de genomför olika 

arbetssätt. I tabell 7 här nedan ses vilka faktorer som lärarna tycker påverkar utifrån frågeställning 2 

Vilka faktorer påverkar valen av arbetssätt och hur, enligt lärarna? I tabellen har de ramfaktorer som 

inte påverkar någon tagits bort och några ytterligare lagts till under kategorin andra ramfaktorer. Det 

är några saker man borde notera. En lärare tyckte inget av de exemplifierade sätten påverkar och tar 

inte upp några själv. Detta gör att om det blir totalt 6 så är det en stor del. Man bör även tänka på att 

i fallen med påpekar själv/exempel får man addera samman dessa för att få den totala mängden 

lärare som tycker det påverkar arbetssätten.  
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Tabell 7 Tabellen visar hur många av de sju tillfrågade lärarna som tycker att en viss ramfaktor 

påverkar deras val av arbetssätt. De flesta ramfaktorerna är hämtade från Lundström(2010). Några 

ramfaktorer kunde ges som exempel under intervjun ifall läraren inte själv hade nämnt den. 

RAMFAKTOR 
  

ANTAL 

Det pedagogiska ramsystemet 

Läroplaner/kursplaner 

Läraren påpekar själv 1 

Läraren tar ställning till exempel 5 

Förordningar Läraren påpekar själv 1 

Det administrativa ramsystemet 

Schema 

Läraren påpekar själv 3 

Läraren tar ställning till exempel 3 

Brist på arbetstid Läraren påpekar själv 6 

Klasstorlekar Läraren påpekar själv 2 

Andra avtalssystem Läraren påpekar själv 1 

De resursrelaterade ramarna 

Lokaler 

Läraren påpekar själv 0 

Läraren tar ställning till exempel 4 

Läromedel Läraren påpekar själv 3 

Inventarier Läraren påpekar själv 4 

Fördelning av undervisningstimmar Läraren påpekar själv 4 

Organisationsrelaterade ramar 

Skolkultur/tradition 

Läraren påpekar själv 3 

Läraren tar ställning till exempel 1 

Skolklimat Läraren påpekar själv 2 

Ledarskap Läraren påpekar själv 1 

Regler för betygsättning Läraren påpekar själv 2 

Ramar med anknytning till elever och deras kulturella bakgrund 

Motivation 

Läraren påpekar själv 2 

Läraren tar ställning till exempel 3 

Elevers förutsättningar Läraren påpekar själv 2 

Andra ramfaktorer som inte omnämns i Lundström (2010) 

Elevers matematikkunskaper Läraren påpekar själv 3 

Erfarenhet Läraren ppekar själv 3 

Blandning/Flexibilitet Läraren påpekar själv 4 

Fysikavsnitt Läraren påpekar själv 4 

Pengar Läraren påpekar själv 4 
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Ramfaktorers påverkan 

Det är några faktorer som flera lärare anser påverkar mycket(+4 totalt eller mer). Dessa är främst; 

Läroplaner, Schema, Brist på arbetstid, Lokal, Brist på inventarier och Fördelning av 

undervisningstimmar. Nedan följer en genomgång av dessa. För att ett arbetssätt ska stå med krävs 

det endast att en lärare tagit upp att arbetssättet har ett samband med den påverkande faktorn. 

Kategorierna Mer av arbetssätt betyder att på grund av faktorn används dessa arbetssätt mer, på 

samma sätt fast omvänt med Mindre av arbetssätten.  

 Läroplaner  

Lärarna ansåg att läroplaner påverkar hur ofta de använder de arbetssätt som listas i tabell 8. 

"Lärplanerna måste påverka det är som lagen" som en av lärarna uttryckte det. Detta gäller främst 

de laborativa delarna och att lära ut naturvetenskapligt arbetssätt vilket medför att laborationer, 

demonstrationer, labbrapporter ökar. Det enda arbetsätt som gavs lite mindre utrymme av en av 

lärarna var diskussioner som inte stod med tillräckligt tydligt i läroplanen. Det skulle dock bli bättre 

med de nya kursplanerna enligt samme lärare. 

Tabell 8. Tabellen visar hur läroplanen påverkar val av arbetssätt. 

Mer av arbetssätten Mindre av arbetssätten 

demonstrationer 

laborationer 

laborationsrapporter 

lära ut naturvetenskapligt arbetssätt 

diskussioner 

  

Tid 

Tid var en faktor som kunde delas in i två delar, lärarens brist på arbetstid och elevernas 

undervisningstid. Båda dessa har en stor inverkan på vilka arbetssätt som används och i stor 

utsträckning på ett negativt sätt. De arbetssätt som lärarna anser påverkas av dessa två tidsaspekter 

visas i tabell 9.Det är just tid flera av lärarna vill ha mer av. Detta för att kunna göra en rad saker de 

känner att de inte har tid med idag.  

Bristen på arbetstid begränsar möjligheten till att ordna att utomstående kommer och besöker 

skolan speciellt om man inte har rutin eller färdiga kontakter. Det blir svårare att hinna konstruera 

och testa nya laborationer och demonstrationer speciellt om det är med ny teknik läraren inte är 

insatt i. Det begränsar också möjligheten att rätta material eleverna lämnar vilket påverkar mängden 

skrivna uppgifter och tester/prov. Istället för detta blir det genomgångar och laborationer man har 

använt tidigare, i vissa fall med instruktioner som är skrivmaskinskrivna. 
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Den andra delen är mängden undervisningstimmar som kopplas direkt mot kursplanens innehåll där 

det bestäms vad som ska ingå i kursen, vilket är ganska mycket enligt lärarna. Detta resulterar i att en 

rad arbetssätt blir lidande. De hinns inte med, istället blir det ofta genomgångar vilket av visa lärare 

ses som det effektivaste sättet att ge eleverna de kunskaper eleverna behöver.  

Tabell 9. Tabellen visar hur lärarens brist på arbetstid respektive studenternas undervisningstid 

påverkar val av arbetssätt. 

Brist på arbetstid Fördelning av undervisningstimmar 

Mer av arbetssätten Mindre av 
arbetssätten 

Mer av arbetssätten Mindre av 
arbetssätten 

Färdiga laborationer 
Lärargenomgångar 
 

Besök utifrån 
Använda modern 
teknik 
Studiebesök 
Rätta labbrapporter 
Förbereda 
laborationer (främst 
nya) 
Demonstrationer 
Prov/test 

Lärargenomgångar 
 

Färdiga laborationer 
Egna labbar 
Läsa både kursboken 
och annan literatur 
Studiebesök 
Skriva labbrapporter  
Projekt 
Prov/test 
Demonstrationer 
Lösa uppgifter 
individuellt 
Besök utifrån 
Diskussion 

 

Inventarier  

Inventarier har en stor och ganska enkel påverkan. I brist på fungerande och relevant utrustning så 

minskade möjligheten till att ha demonstrationer och att laborera(i båda formerna). Tabell 10 visar 

hur brist på inventarier påverkade val av arbetsätt. Det kunde både bero på att 

laborationsutrustningen höll på att sättas samman en bit i taget efter varje årsbudget eller att den 

gamla utrustningen gick sönder snabbare än det fanns resurser att köpa in ny.  Lärarna försökte 

kompensera för detta med en rad arbetssätt. Det blev istället mer föreläsningar med simuleringar, 

att åka till platser t.ex. universitet som hade utrustning man fick laborera på och diskussioner om 

felsökning och varför utrustningen inte fungerade.  

Tabell 10. Tabellen visar hur brist på inventarier påverkar lärarens val av arbetssätt. 

Mer av arbetssätten Mindre av arbetssätten 

Diskussioner i helklass om felsökning 
Genomgångar 
Besök utanför skolan(t.ex. universitet) 

Labbar 
Demonstrationer 

 

Schema  

Schemat gällde schemaläggningen, inte mängden timmar, utan faktorer så som lektionslängd och 

lektionernas placering på dagen. Detta var en faktor som flera lärare tog upp. Schema påverkade 

främst på ett mer indirekt sätt. Det kunde vara svårare att genomföra en lektion om eleverna var 
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hungriga och eleverna brukade vara lite mer skärpta på förmiddagarna. Det som även påverkade mer 

på arbetssätten var när det gäller att passa in tider med andra. Detta gällde för att få in föreläsare 

som måste kunna komma just under lärarens lektionstid. Det andra är mängden studiebesök då det 

ofta krävs längre sammanhängande perioder för att hinna ta sig till platsen och tillbaka. Vid dessa 

tillfällen kanske läraren måste börja låna ihop tid med mera, vilket också kan vara en svårighet. Det 

ska dock sägas att utöver dessa två arbetssätt så tyckte en majoritet att de scheman de hade 

fungerade bra och detta berodde ofta på en kombination av korta (för teori) och långa(för 

laboration) lektionspass.  

 

Ytterligare faktorers påverkan  

Dessa faktorer togs upp av minst tre av de intervjuade lärarna som faktorer som 

påverkade/begränsade valen av arbetssätt. 

Fysikavsnitt 

Avsnittet påverkade genom att det finns olika mycket labbar på olika områden i fysiken. Här togs 

relativitetsteori upp som ett område som är svårt att hitta labbar på jämfört med rörelsemängd som 

passar betydligt bättre att laborera på. Detta gjorde att mängden genomgångar av nytt material och 

laborationer/demonstration varierar.  

Pengar 

Denna kategori var en klar resursrelaterad ramfaktor i grunden. Den gäller utgifter som inte ingår 

under brist på inventarier utan främst till studiebesök, både för resa och eventuellt inträde. Det är 

pengar som förbrukas på ett annat sätt än inventarier som kan väntas hålla/fungera under flera år.  

Blandning/ flexibilitet 

Lärarna såg det som naturligt att försöka variera arbetssätt av anledningen att det ansågs bra att 

blanda och vara flexibel. Detta för att alla arbetssätt kunde vara bra eller för att elever lärde på olika 

sätt. 

Elevers Matematikkunskaper 

Någonting som flera lärare såg som en begränsning var elevernas matematikkunskaper. Det kunde 

vara att de inte har läst tillräckligt hög matematikkurs innan fysiken. Ett exempel som nämndes var 

behovet av logaritmlagar för sönderfall eller underlättandet med derivata i beskrivandet av sträcka - 

hastighet - acceleration. Det påverkar hur matematiskt man kan beskriva fysikavsnitt och tråkigt nog 

är det ibland så att eleverna "förstår" fysiken men misslyckas på andragradsekvationen som krävs för 

att lösa uppgiften. 

”Som till exempel kaströrelse vi körde med tvåan. Det dom körde fast på i den labben var att dom inte 

klarade av att lösa andragradsekvationer ordentligt.”// intervjuad lärare 

Erfarenhet 

De flesta lärarna (fem av sju) har stor erfarenhet (över fem år) av att undervisa i fysik och har genom 

åren tyckt sig komma fram till vissa arbetssätt som de tycker fungerar bra utifrån deras erfarenheter 



21 

och personligheter. Vilka arbetssätt detta var varierar från lärare till lärare men de har hittat vissa 

arbetssätt de är bekväma med och som ofta fungerar bra. Det kunde både vara rena moment som de 

efter upprepning kunde mycket bra och sätt att kommunicera med elever som passade dem. Flera 

lärare såg till exempel diskussioner i helklass mellan läraren och klassen som en bra inkörsport till 

fysikaliska fenomen. Lärarena hade lärt sig vilka exempel som brukade fungera bra och vilka som 

passade sämre. 

 

5.3 Arbetssätt som lärarna önskar använda  
Intervjun avslutades med en enkät där lärarna fick svara hur de önskade att undervisningen skulle 

vara utformad utifrån arbetssätten. De fick markera vilka förändringar de ville genomföra med hjälp 

av pilar där de kunde öka och minska frekvensen av de nuvarande arbetssätten. Dessa svar 

poängsattes på samma sätt som tabell 6. Utifrån dessa två poängvärden kan man se om den samlade 

gruppen lärare önskade en ökning eller minskning av varje arbetssätt. Det högsta förändringsvärdet 

blir då plus minus sju det vill säga om alla lärare vill förändra. Med en ökning eller minskning på fyra 

ville majoriteten av lärarna förändra (se vidare tabell 11). Detta anses besvara frågeställning 3 Vilka 

förändringar skulle lärarna vilja göra om inga begränsande faktorer fanns? 
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Tabell 11 Så det önskas se ut Följande enkät beskriver vilka arbetssätt som önskas användas av de 

sju tillfrågade lärarna och med vilken frekvens dessa arbetssätt önskas förekommer. Under totala 

värdet finns de poängvärde de sammanställda frekvenserna motsvarar med ett möjlig min/maximum 

på 7 respektive 35. Inom parantes står skillnaderna i poäng mot tabell 6.  

 

 1 aldrig 
 

2 ovanligt 
1-5ggr/kurs 

3 sällan 
5-10ggr/kurs 

4 ofta 
Minst 
varannan 
lektion 

5 väldigt ofta 
så gott som 
varje lektion 

Totalt 
värde(skillnad 
mot nuvarande) 

Läraren presenterar och lär ut nytt 
material genom att använda tavlan 
eller liknande(overhead, projektor 
smartboard mm)  

  1 2 4 31(-2) 

Läraren genomför demonstrationer 
för att visa på fenomen 

  1 4 2 29(+5) 

Läraren går igenom/löser 
uppgifter/problem på tavlan 

   4 3 31(+1) 

Läraren leder klassdiskussioner om 
svåra koncept 

   5 2 30(+3) 

Eleverna utför färdiga laborationer   4  3  20 

Eleverna laborerar med moment de 
bestämt/konstruerat själv 

 1 4 2  22(+6) 

Eleverna läsa annan litteratur än 
kursboken (tidningar uppslagsverk, 
böcker) 

  5 2  23(+4) 

Eleverna läser i kursboken  2 3 1 1 22 

Eleverna lär sig genom att skriva 
t.ex. uppsatser, sammanfattningar, 
labbrapporter 

 2 4 1  20(+1) 

Eleverna löser uppgifter i mindre 
grupper 

 2 3 1 1 22(-1) 

Eleverna diskuterar svåra 
problem/koncept i mindre grupper 

 1 3 3  23(+5) 

Klassen besöker platser utanför 
skolan, industrier, universitet, 
museum, science centers 

 4 2 1  18(+3) 

Eleverna jobbar genom projekt i 
mindre grupper 

 6 1   15(+3) 

Eleverna jobbar med uppgifter 
individuellt 

  1 5 1 28(+1) 

Läraren fokuserar på matematiska 
egenskaper hos koncept 

  2 5  26 

Eleverna diskuterar och debatterar 
under lektionstid 

 4  3  20 

En utomstående person kommer 
och besöker klassen 

 5 2   16(+4) 
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Det är intressant att studera de två ytterligheterna, de som skedde väldigt ofta och väldigt sällan på 

samma sätt som för frågeställning 1. De dominerade arbetssätten presentera nytt material och lösa 

uppgifter,  vill inte lärarna göra så stora förändringar på, -2 och +1 respektive i förändringsvärde.  Att 

presentera nytt material är dock ett av två arbetssätt som får negativt värde tillsammans med elever 

löser uppgifter i små grupper. Detta borde inte vara så oväntat då vi har sett tidigare att 

genomgångar är en av de få arbetssätten som verkligen får sig en knuff framåt på grund av flera 

begränsande faktorer speciellt kopplat till tidsbrist. Detta beskrivs mer ingående nedan på grund av 

dess negativa förändringsvärde. De med lägst poäng vill lärarna öka i omfattning och ingen lärare 

önskade att något arbetsätt inte skulle användas. Flera lärare menar dock att det vore roligare med 

mer projekt men då framförallt längre projekt, inte fler i antalet. Samma sak verkar dock inte gälla 

besök av utomstående vilket är ett av de arbetssätt som lärarna vill öka mest. 

Möjliga anledningar till skillnaden mellan önskade och nuvarande. 

Genom att visa vilka faktorer som påverkade de arbetssätt som önskades förändras är det möjligt att 

hitta varför det önskade och nuvarande skiljer sig åt. Här ska noteras att en lärare inte ville 

genomföra några förändringar alls mot den undervisningen han/hon bedrev. Detta gör att det inte är 

möjligt att få mer än +6 då lärarna endast beskrev om de skulle vilja se en ökning eller minskning inte 

i vilken omfattning. De fem arbetssätt som gavs högst ökning(minst +4) och den ena av de två som 

minskade beskrivs.  De ramfaktorer som nämns har beskrivits av minst en lärare som begränsande 

eller positiv inverkan. Att den har positiv inverkan gäller för just det arbetssättet, ett exempel är: när 

brist på inventarier har positiv inverkan för genomgångar är detta främst för att avsaknaden på 

inventarier gör att det blir mer genomgångar. 

Läraren genomför demonstrationer för att visa fenomen  

Demonstrationer önskade göras oftare av fem av sju lärare. Tabell 12 visar de faktorer som lärarna 

ansåg påverka hur ofta de använder demonstrationer i sin undervisning . Både läroplaner och 

motivation togs upp som anledningar varför lärare "gillade" och försökte ha demonstrationer, det var 

dock en rad faktorer som kom i vägen och begränsade. Det rörde sig om tid både för att förbereda 

och utveckla bra demonstrationer och lektionstid för att genomföra dem. De begränsas också av brist 

på utrustning både i from av avsaknad och att den gått sönder. Vissa lärare begränsades också av 

lokaler. Det kan då gälla att alla inte kan se demonstrationen eller att materialet är svårflyttat mellan 

lektionssalar. 

Tabell 12. Faktorer som påverkar hur ofta demonstrationer används som arbetssätt i 

fysikundervisningen 

Faktorer som medför en ökad 
användning 

Faktorer som medför en mindre 
användning 

läroplaner 
motivation  
 

brist på arbetstid 
inventarier 
lokaler 
fördelning av undervisningstimmar 
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Eleverna laborerar med moment de bestämt/konstruerat själv  

Momentet där eleverna själv deltar i konstruktioner av laborationerna är det arbetssätt som flest 

lärare(sex av sju) ville använda oftare. I Tabell 13 beskrivs vilka faktorer som påverkar hur ofta 

eleverna själva får utforma laborationerna.  Att låta eleverna laborera skedde redan men oftare med 

färdiga laborationer. Om lärarna fått som de önskade skulle dock det bli vanligare att ha labbar med 

moment eleverna bestämmer själva (23) mot de färdigkonstruerade (20). Att eleverna borde 

genomföra detta arbetssätt argumenterades med läroplanerna vilket kan beror på betygskriterierna, 

speciellt för de högre betygen. Det som begränsat har varit den arbetstid det tar att utforma en 

laboration som passar och bristen på utrustning. 

Tabell 13. Faktorer som påverkar hur ofta eleverna själva får utforma laborationer 

Faktorer som medför en ökad 
användning  

Faktorer som medför en mindre 
användning  

läroplaner brist på arbetstid 
brist på inventarier 

 

Eleverna diskuterar svåra problem/koncept i mindre grupper 

Diskussioner om begrepp är ett arbetssätt som har fler faktorer som påverkar det positivt än negativt 

där detta arbetssätt uppmuntrades av motivation, läromedel och brist på inventarier då det inte 

kräver speciellt material (se tabell 14). Det som dock krävs enligt lärarna är som så ofta mer tid i 

klassrummet och även i en del fall bättre lokaler antigen mer grupprum eller salar med bättre akustik 

så man kan ha flera grupper i samma klassrum.  
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Tabell 14. Faktorer som påverkar hur ofta eleverna får diskutera begrepp i mindre grupper. 

Faktorer som medför en ökad 
användning  

Faktorer som medför en mindre 
användning  

motivation  
läromedel 
brist på inventarier 

fördelning av undervisningstimmar 
lokaler 

 

Eleverna läser annan litteratur än kursboken (tidningar, uppslagsverk, böcker)  

Att läsa annan litteratur skulle vara intressant att göra mer av tyckte fyra av sju lärare, ofta som en 

fördjupning, någonting lärare tyckte sig sakna. Det som begränsade i det här fallet var tid både att 

hitta material(brist på arbetstid) och ge eleverna tid att läsa det materialet. (se tabell 15) 

Tabell 15. Faktorer som påverkar hur ofta eleverna får läsa annan litteratur än kursboken. 

Faktorer som medför en mindre användning 

brist på arbetstid  
fördelning av undervisningstimmar 
 

En utomstående person kommer och besöker klassen  

Besök är någonting som flera lärare (fyra av sju) tyckte var jättebra även om det kanske skulle bli 

svårt att gemomföra alltför ofta. Det var dock mycket som skulle fungera för att det skulle bli av. 

Vissa lärare saknade färdiga kontakter och andra hade inte tid att skaffa några sådana. Det skulle 

dessutom passa in både i schemat så det kom på rätt tid och under rätt avsnitt i fysiken. Sedan skulle 

det även finnas tid att genomföra det på lektionerna vilket kunde försvåra ytterligare. (se tabell 16) 

Tabell 16. Faktorer som påverkar hur ofta eleverna får besök av en utomstående.   

Faktorer som medför en mindre användning 

brist på arbetstid 
fördelning av undervisningstimmar 
schema 
fysikavsnitt 

 

Läraren presenterar och lär ut nytt material genom att använda tavlan eller liknande (overhead, 

projektor, smartboard mm)  

Detta arbetssätt stack klart ut från de andra i och med att det skedde en minskning i poängen med 

två. Detta var inte helt oväntat då genomgångar användes som lite av en ”istället för-” lösning (se 

tabell 17). Arbetssättet ses som effektivt, detta kanske främst i planeringstid och genomförande men 

även i och med att man kan få ut mycket information snabbt. Det är genomgångar Läraren använder 

då det är för stora klasser för labbutrustningen eller gruppdiskussioner. Det är genomgångar lärarna 

tar till när tiden springer iväg och de har mycket kvar att gå igenom. 
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Tabell 17. Faktorer som påverkar hur ofta läraren presenterar nytt material på tavlan eller likande.  

Faktorer som medför en ökad användning 

brist på arbetstid 
fördelning av undervisningstimmar 
inventarier 
stora klasser 
inventarier 

 

5.4 Likheter och skillnader mellan resultaten från denna studie och 

motsvarande resultat från två nordiska grannländer 
Detta examensarbetes enkät byggde på tre artiklar kallade norska (Angell et al 2004) och de finska 

(Juuti et al., 2009; Lavonen et al., 2007) (se vidare metod). På grund av detta är det också möjligt att 

jämföra data och se eventuella skillnader och likheter för att besvara frågeställning 4 Vilka 

skillnader/likheter i undervisningen kan ses mellan min studie och en Norsk och två Finska studier? 

Det är inte helt lätt att dra slutsatser främst på grund av skillnaden i mängden data de (Angell et al 

2004; Juuti et al., 2009; Lavonen et al., 2007) hade att tillgå (se vidare metoddiskussion). Det finns 

dock skillnader. Dessa blev indelade i ”Mycket mer”, ”mer”, ”blandad”, ”mindre”, ”mycket mindre” 

och ”-”. Dessa indelningar beskriver om de lärare jag tittat på använder arbetssätten mer eller 

mindre eller om det inte går att säga alls (benämns som "-"). Indelningarna mycket mer och mycket 

mindre var speciellt intressanta och där fanns störst skillnader mellan länderna.
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Tabell 18 Tabellen beskriver hur ofta de tillfrågade lärarna använder arbetssätten i jämförelse med 

en norsk och två finska studier. Det redovisas både i procent som svarat ofta eller väldigt ofta 

(innehåller även andelen i bråkform) och medelvärde. Skillnaderna kategoriseras i sex steg; "mycket 

mindre", "mindre", "mer", ”blandat”, "mycket mer" och"-".  Det sista ska tolkas som att inga 

slutsatser drogs. 

Under lektionstid 
 

Norska  
Ofta/väldigt 
ofta lärare 
Medelvärde 
från elever 

Finska  
Gymnasiet 
Medelvärde 
från elever 

Finska  
Högstadiet 
Medelvärde 
från elever  

Examensar
betets 
resultat 
från lärare 

Skillnaderna 
mot de 
tillfrågade 
lärarnas svar  

Läraren presenterar och lär ut nytt 
material genom att använda tavlan 
eller liknande(overhead, projektor, 
smartboard mm)  

3.72 
25 % 

3.76 3.97 4.71 
100 % 
 

Mycket mer 

Läraren genomför demonstrationer 
för att visa på fenomen 

59 % - 3.32 3.43 
3/7 43 % 

blandat 

Läraren går igenom/löser 
uppgifter/problem på tavlan 

3.08 
12 % 

3.55 3.73 4.29 
6/7 86 % 

mer 

Läraren leder klassdiskussioner om 
svåra koncept 

3.24 
21 % 

3.30 3.22 3.86 
5/7 71 % 

Mer 

Eleverna utför färdiga laborationer  70 % - 3.61 2.86 
0/7 

Mycket 
mindre 

Eleverna laborerar med moment de 
bestämt/konstruerat själv 

4 % - - 2.29 
0/7 

- 

Eleverna läsa annan litteratur än 
kursboken (tidningar uppslagsverk, 
böcker) 

4 % - 1.92 2.71 
1/7 
14 % 

- 

Eleverna läser i kursboken - - 3.46 3.14 
3/7 43 % 

Mindre 

Eleverna lär sig genom att skriva t.ex. 
uppsatser, sammanfattningar, 
labbrapporter 

- - 2.07 2.71 
0/7 

Mer 

Eleverna löser uppgifter i mindre 
grupper 

2.24 
50 % 

3.19 2.83 3.29 
2/7 29 % 

blandat 

Eleverna diskuterar svåra 
problem/koncept i mindre grupper 

1.71 
15 % 

1.68 2.22 2.57 
0/7 

Mer 

Klassen besöker platser utanför 
skolan, industrier, universitet, 
museum, science centers 

- - 1.85 2.14 
0/7 

mer 

Eleverna jobbar genom projekt i 
mindre grupper 

1.78 
7 % 

1.87 2.76 1.71 
0/7 

Mycket 
mindre 

Eleverna jobbar med uppgifter 
individuellt 

3.55 
43 % 

3.19 3.17 3.86 
6/7 86 % 

Mer 

Läraren fokuserar på matematiska 
egenskaper hos koncept 

35 % - - 3.71 
5/7 71 % 

Mycket mer 

Eleverna debatterar under lektionstid - - 2.15 2.0 
1/7 14 % 

- 

En utomstående person kommer och 
besöker klassen 

- - 1.75 1.57 
0/7 

Mindre 
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De svenska lärarna i denna studie använder två arbetssätt "Mycket mer" än vad de förekom i de 

norska och finska studierna. Det är genomgångar och fokus på matematiska egenskaper. Dessa två 

arbetssätt skiljer sig genom att genomgångar har en rad faktorer som påverkar medan att fokusera 

på matematiska egenskaper ses som något önskvärt som begränsas av elevers matematiska 

kunskaper.  

"Mycket mindre" skedde av färdiga laborationer och av projekt i denna studie jämfört med den 

norska och den finska studien. Färdiga labborationer användes mycket mera i denna studie medan 

laborationer där eleverna själva konstruerar delar av laborationer var sällsynta. Projekt användes 

väldigt sällan av lärarna i denna studie även om lärarna önskade öka detta arbetsätt. De förändringar 

lärarna i denna studie önskade genomföra gör inte att resultaten skulle närma sig vare sig de norska 

eller de finska studiernas resultat.   

 

5.5 Sammanfattning av resultat 
Arbetssätten lärarna valde domineras av "chalk and talk" undervisningen men stor omväxling finns. 

Det vanligaste arbetssättet är just att läraren presenterar nytt material på tavlan som genomförs 

varannan lektion eller oftare.  Det var dock inga av arbetssätten som lärarna inte önskade använda 

sig av.  

Valen av arbetssätt påverkades av mycket. Det var dock speciellt två saker som påverkade och då 

främst begränsade, dessa var tid och brist på inventarier. I kapitel 5.2 ses i vilken omfattning varje 

faktor påvekar men när man frågade lärarna: 

 ”hur hade ni gjort om ni inte behövde ta hänsyn till dessa begränsande faktorer, ni hade mer tid, 

pengar, lokaler, allt?”/ Intervjuaren. Det de då ofta sade var ”hade jag mer tid hade jag ju…”/ lärare 

och ” ja över lag vill jag göra mer av närmast alla arbetssätten”/lärare.  

Detta kan ses i tabell 6, lärarna önskade öka frekvensen av elva arbetssätt, minska två och lämna fyra 

oförändrade.  

Det andra var brist på inventarier, här gick åsikterna lite mer isär, flera lärare erkände att de säkert 

aldrig skulle kunna få för mycket laborationsutrustning. De hävdade att andra faktorer, så som vilket 

fysikavsnitt det gäller begränsar mer än arbetssätt bundna till inventarier.  

...så vissa saker är ju inte.. ja det man skulle kunna köpa utrustning men det är väldigt dyrt och det är 

frågan hur pass värt det är så det är väl det som begränsar mer att det inte finns labbar// Intervjuad 

lärare 

Andra lärare hävdade att de har haft utrustning men den har gått sönder och ingen kan eller hinner 

laga utrustningen samtidigt som pengarna saknas för att köpa ny. Ytterligare någon lärare fanns i en 

relativt ny skola och höll därför på att steg för steg köpa in den nödvändiga utrustningen vilket tog 

tid. Detta på grund av att skolan inte hade råd att köpa in allt direkt utan gjorde det i omgångar. 

Skillnaderna mellan resultaten från denna studie och från den norska och den finska är små. De 

tydliga resultaten är att lärarna i denna studie har mera av genomgångar och mindre av färdiga 

laborationer.  
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6. Diskussion 
Juuti et al., 2009 diskuterar i sin studie av det finska högstadiet att det borde vara lämpligt för 

inlärningen om det användes arbetssätt eleverna föredrog. Detta borde i viss mån gälla även för 

lärare, undervisningen borde bli bättre med de arbetssätt lärarna gillar att genomföra.  Man kan 

antingen anta att de arbetssätt de vill göra mer av är de arbetssätt de föredrar eller att de 

arbetssätten som de använde mest är de arbetssätt som de föredrar. Dessa olika tolkningar ger olika 

uppsättningar arbetssätt som lärarna antas gilla att genomföra. Oftast skedde genomgångar (33), 

diskussioner om svåra begrepp (27), fokus på matematiska egenskaper (26), demonstrationer och 

lösande av problem på tavlan (30) och individuellt (27). Dessa fem arbetssätt brukar räknas till 

"klassisk" fysikundervisning och kräver en aktiv och ofta kunnig lärare. Dessa arbetssätt hävdar jag är 

lätta för läraren att ha kontroll över. Läraren styr arbetssätten och besitter betydligt mer kunskaper 

än eleverna både om begrepp och om matematik. Det är även färre yttre faktorer som kan ”förstöra” 

lektionen så som krånglande utrustning.  

De tre arbetssätt som jag fann att lärarna ville öka mest var Laborationer med moment eleverna 

bestämt själva (+6), Läraren genomför demonstrationer för att visa på fenomen (+5) och Eleverna 

diskuterar svåra problem/begrepp i mindre grupper (+5). Dessa tre arbetssätt tror jag är arbetssätt 

som ses som mycket bra arbetssätt men som har nackdelen att de kräver mycket för att bli bra. De 

kräver noggrann planering för att fungera bra samtidigt som det finns stora delar av arbetssätten 

som lärarna inte själva kan kontrollera. Dålig utrusning och hur stor inverkan den kan ha på 

genomförandet av demonstrationer och labborationer har jag personlig erfarenhet av och vet hur 

frustrerande det kan vara. Att de flesta lärare vill öka just dessa arbetssätt visar att lärarna vill 

använda mer alternativa arbetssätt (arbetsätt som är skilda från "chalk and talk"). Det kan läggas 

genusaspekter på dessa tre arbetssätt. Det är min personliga erfarenhet att labborationer brukar 

uppskattas av pojkar och att grupparbete som arbetsform är något som flickor efterfrågar. 

Demonstrationer sågs som ett arbetssätt som kan öka motivationen enligt lärarna. De flesta av 

lärarna framhåller att (5/7) motivera eleverna är någonting som de tar hänsyn till i valen av 

arbetssätt. Både demonstrationer och diskussioner i grupp om svåra begrepp är arbetssätt som 

lärarna vill genomföra oftare på grund av att de tycker dessa motiverar eleverna.  

Samarbetslärande (Cooperative learning)  är enkelt förklarat "lära i grupp" där gruppen samarbetar 

för att lösa uppgifter, problem och laborationer där läraren mer är en tillgång och uppmuntrare än 

förmedlare av kunskap(wikipedia). Cooperativ learning har fått lovord från flera forskare (Andre 

1999; Fong & Kwen 2007) och ses som ett bra sätt att undervisa eleverna. Det går inte att säga att 

lärarna ville öka de arbetssätt som skedde i grupp mer än de andra eller att de används oftare. Det 

går dock att säga att dessa arbetssätt används av alla lärare även om, det sker i mindre skala. 

Eleverna diskuterar till exempel svåra problem/begrepp i mindre grupper mittemellan ovanligt och 

sällan vilket ger 1-10ggr/kurs.  

Angell et al. (2004) såg att lärare och elever inte var överens hur ofta respektive arbetssättförekom. 

Detta examensarbete kan därför endast ge en bild av vilka arbetssätt lärarna hävdar satt de 

använder, inte vilka eleverna upplever används eller vilka arbetssätt som verkligen förekommer. För 

att beskriva dessa två aspekter hade en enkät till elever samt observationer av lektioner varit ett bra 

komplement för att kunna dra flera slutsatser.  Det var endast den norska studien som hade 

svarande lärare, de andra hade endast svarande elever. Detta gör att de skillnader som ses i 

resultaten kan bero på det faktum att elever och lärare inte upplever undervisningen på samma sätt. 
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Detta kan man tydligt se i just Angell et al. (2004) där de tittar på båda gruppernas svar. De resultat 

som erhölls kan även jämföras med det svenska genomsnittet från TIMSS Advanced 2008. Då 

indelningen av arbetsätt i TIMSS Advanced 2008 skiljer sig markant från denna studie är det dock 

svårt att dra andra slutsatser än i avseende laborationer. Arbetsättet genomföra försök eller 

undersökningar i TIMSS Advanced 2008 (6% i TIMSS) motsvarar  det som betecknas som färdiga 

laborationer i detta arbete . Procentsatsen står för hur stor del av lärarna som svarade ofta eller 

väldigt ofta på den femgradiga skalan. Inga av lärarna i denna studie anger att eleverna utför lärdiga 

laborationer ofta eller väldigt ofta (0%). 

Det pedagogiska problemet om hur man ska planera sin undervisning med fokus på vilka arbetssätt 

man kan eller kanske till och med borde använda har jag försökt angripa. Det finns argument för alla 

arbetssätten som tas upp i enkäten och en lärare formulerade det som: 

jag tycker att det är bra saker det mesta som står här (läs enkäten författ. anm.), det är ingenting av 

det här jag tycker att man inte ska göra // Lärare 

A delen elever på högstadiet som instämde i påståendet ”jag tycker om fysik” minskade främst för de 

högpresterande eleverna från 1995 till2007 (Adolfsson 2011). Dessa elever tror jag man kan lyckas 

påverka att välja en bana inom ämnet i större utsträckning än de flesta andra eleverna. Fysik är inte 

idag och kommer inte snart bli, ett brett ämne vilket är både tråkigt och roligt. Det är tråkigt att inte 

fler elever får möjlighet att läsa fysik vilket kan öppna en värld av kunskap och förundran. Fysik kan 

kanske till och med ge ett fullare liv med bättre möjlighet att fatta naturvetenskapligt underbyggda 

beslut (Sjöberg 2010). Men att vara ett litet ämne ämnat för få personer kan bidra till att elever 

känner sig utvalda och stolta över att ha valt ämnet fysik och lyckats med det. Här ligger svårigheten 

att inte skrämma bort elever. Flickor har, enligt Staberg (1994), till exempel svårt att inse hur väl de 

kan ämnet.  Adolfsson (2011) visar också att andelen lågpresterande elever som tycker att det gick 

bra för dem i fysik ökade från 1995 till 2007 trots att de presterade sämre 2007 än 1995. Att både 

visa för eleverna att de kan och att de kan bli bättre är en av de utmaningar som jag ser kommer 

möta mig i min framtida fysikundervisning. 

Syftet med denna studie är att ge en bild av vilka arbetssätt som fysiklärare på gymnasiet använder i 

sin undervisning och vilka faktorer som lärarna anser påverkar deras val av arbetssätt.  

De arbetssätt som används redovisas i tabell 5 och var inte så oväntade. Arbetssätten påminner i 

mycket om det som beskrivs i litteraturen som "chalk and talk". Fysikundervisningen är klassisk men 

det är även det som undervisningen väntas vara (Angell et al 2004; Juuti et al., 2009; Lavonen et al., 

2007). Trots detta använder de flesta lärarna alla arbetssätt vid något tillfälle under fysikkurserna. 

Undantagen är projekt och besök av utomstående där två av sju lärare har svarat aldrig. Det är dock 

inga arbetssätt som lärarna inte önskar använda, om de inte behövde ta hänsyn till de faktorer som 

påverkar undervisningen. Av arbetssätten finns det därför inga arbetssätt man, enligt lärarna, inte 

borde använda. Vad lärarna önskar använda oftare är bland annat Laborationer med moment 

eleverna konstruerar själv, Demonstrationer och Diskussioner om svåra begrepp i mindre grupper. 

Alla dessa arbetssätt har enligt mig stor potential. Arbetssätten kan både engagera eleverna, ge 

möjlighet till cooperative learning och passa bra utifrån ett genus perspektiv.  De intervjuade lärarnas 

val av arbetssätt och hur ofta de användes, överensstämde inte med de norska (Angell et al., 2004), 

finska(Juuti et al., 2009; Lavonen et al., 2007) eller TIMSS advanced 2008 resultaten.  
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De faktorer som påverkar och i mycket begränsar är flera saker. Det kanske mest uppenbara är tiden, 

både för att förbereda och genomföra. Elever i studien av Angell et al. (2004) såg fysikämnet som 

något svårt som krävde mer av dem än andra ämnen, man gick också snabbare fram. Lärarna vill ofta 

ha mer av alla arbetssätt eller i alla fall nästan alla. Faktorn tid tas inte upp i TIMSS Advanced 2008 

men av de andra faktorer som nämns Brist på utrustning för lärardemonstrationer och andra 

övningar, Bristfällig utrustning/bristfälliga lokaler och Elever med olika studieförmåga är de första två 

tydligt med där. Både lokaler och utrustning (för demonstationer och laborationer) togs upp av flera 

lärare som begränsande faktorer. Det ska dock sägas att mer tid inte nödvändigtvis ger bättre 

resultat (Hattie 2008). I denna studie var det en lärare som skilde sig väldigt markant mot de andra. 

Detta då hon/han inte tyckte sig påverkas alls av någon av de exemplifierade faktorerna och inte 

heller hade några egna förslag på faktorer. Läraren önskade inte heller göra några förändringar i 

nuvarande undervisning. Jag skulle jag vilja påstå att svenska lärare har det relativt bra med få  

faktorer som begränsar val av arbetssätt. Just resursrelaterade ramar sätter ofta hinder i vägen men 

inte till den grad att arbetssättet inte förekommer. 

 

7 Avslutande kommentarer 

7.1 Egna reflektioner 
Den förändring, jag kan se som kan ge lärarna mer tid, vilket var den enskilt största begränsande 

faktorn, är helt enkelt att minska mängden stoff/innehåll i fysikkurserna utan att minska kursernas 

längd. På detta sätt kan mer tid användas på de enskilda delarna. Det är då möjligt att t.ex. se till att 

eleverna får en djup förståelse i mekanik innan man går vidare med andra delar av fysiken. Den risk 

jag kan se med detta förslag är att flera av de "roliga" och uppskattade delarna av fysiken som ligger 

utanför mekanik inte kommer med i de första kurserna/delarna. Att koppla till verkligheten är ett bra 

sätt att få igång diskussioner och intresse. Verkligheten som inte alltid kan förklaras med mekanik.  

Detta examensarbete har försökt skapa en bild av vilka val några lärare gör och vad som påverkar 

dessa val. Det kan hjälpa mig som blivande lärare att hitta en grund för val av arbetssätt. Det kan 

även hjälpa till att belysa och bli medveten om alla de faktorer man behöver eller är tvingad att ta 

hänsyn till som lärare. Genom att vara medveten har man tagit första steget mot en kontinuerlig 

utveckling där man kan fundera över varför man gör på ett visst sätt och kan reflektera över om det 

är bra eller dåligt. Detta är viktigt och ett mål i sig själv (Hattie, 2008; Lundström, 2010). 

7.2 Förslag på vidare forskning 
Det hade varit intressant att göra som i studierna från två av våra nordiska grannländer och göra en 

stor undersökning av vilka arbetssätt som används i fysikundervisningen på gymnasiet i Sverige. 

Detta då de finska och norska resultaten inte skiljer sig så mycket och Lavonen et al (2007) säger att 

fysikundervisningen kanske ser relativt lika ut. 

Att göra en studie som riktar sig mot högstadiet så som den av Juuti et al (2009) hade varit intressant 

speciellt med möjlighet att jämföra med gymnasiet för att se på eventuella likheter/skillnader. Detta 

då det är olika elevgrupper och det vore förvånande enligt mig om samma blandning av arbetsätt 

används trots deras olika förutsättningar.  
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Billaga 1 Analysverktyg 
Analysverktyg 

 

Mot ramfaktorn(Lärarens värld, Gymnasieläraren) teorin frågeställning 3 

Ramfaktorteorin delar in yttre faktorer i fem kategorier och ger en rad exempel på dessa analysen 

kommer vissa på vilka faktorer som påverkas och om dom tas upp självmant eller efter exempel 

Resursrelaterade 

ramar 

lokaler läromedel Fördelning av 

undervisningstimmar 

 Påpekar 

själv 

exempel Påpekar 

själv 

exempel Påpekar 

själv 

exempel 

Lärare 1 +mer av 

-mindre av 

X påverkar 

men ej 

metodval 

     

Lärare 2       

Lärare 3       

osc       

De färdiga tabbelserna kommer då vara en för varje ramfaktor och innehålla fler underrubriker än de 

exemplifierade tre. färdiga här nedan, kategoriseringen och exemplen är alla från Lundström 
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Mallen som den såg ut ifylld 

Det pedagogiska 

ramsystemet 

Läroplaner/kursplan Lagar förordningar 

 Påpekar 

själv 

exempel   

Lärare 1   Tolknings fråga   

Lärare 2  Till grund för vad man gör 

+demo 

+labb 

+söka själv 

  

Lärare 3 Grunden 

men ej 

metod 

  skolverket 

Lärare 4  Måste styra 

Matematiska koncept(nya) 

Mer teori 

-för lite diskussion(blir bätre nya) 

Dokumentera, 

hämmar 

undervisningen 

 

Lärare 5  +naturvetenskapligt(labbar+rapport)  

Lärare 6  +labbar   

Lärare 7     
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Bilaga 2 Enkät 
1 Aldrig 

2 Ovanligt; 1-5ggr/kurs 

3 Sällan; 5-10ggr/kurs  

4 Ofta; minst varannan lektion 

5 Väldigt ofta; så gott som varje lektion 

 

Under lektionstid 1 aldrig 

 

2 ovanligt 
1-5ggr/kurs 

3 sällan 
5-10ggr/kurs 

4 ofta 
Minst varannan 

lektion 

5 väldigt ofta 
så gott som varje 

lektion 

Läraren presenterar och lär ut nytt 

material genom att använda tavlan 

eller liknande(overhead, projektor 

smartboard mm)  

     

Läraren genomför demonstrationer 

för att visa på fenomen 

     

Läraren går igenom/löser 

uppgifter/problem på tavlan 

     

Läraren leder klassdiskussioner om 

svåra koncept 

     

Eleverna utför färdiga laborationer       

Eleverna laborerar med moment de 

bestämt/konstruerat själv 

     

Eleverna läsa annan litteratur än 

kursboken (tidningar uppslagsverk, 

böcker) 

     

Eleverna läser i kursboken      

Eleverna lär sig genom att skriva 

t.ex. uppsatser, sammanfattningar, 

labbrapporter 

     

Eleverna löser uppgifter i mindre 

grupper 

     

Eleverna diskuterar svåra 

problem/koncept i mindre grupper 

     

Klassen besöker platser utanför 

skolan, industrier, universitet, 

museum, science centers 

     

Eleverna jobbar genom projekt i 

mindre grupper 

     

Eleverna jobbar med uppgifter 

individuellt 

     

Läraren fokuserar på matematiska 

egenskaper hos koncept 

     

Eleverna debatterar under 

lektionstid 

     

En utomstående person kommer 

och besöker klassen 
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Bilaga 3 Intervju manual 
exemplen som gavs i ordning; läroplaner, schema, motivation, lokaler, skolkultur funderades över att 

även ha genus 

Nedan följer den loop som användes. 

Vilka faktorer påverkar valen av lektionstyper/arbetssätt? Går igenom dem en efter en. 

 på vilket sätt påverkar (.......) din/er undervisning 

  Är det någon av lektionstyperna som påveras specifikt av detta? i så fall 

  vilken? 

   Blir det mer/mindre av denna lektionstyper/arbetssätt? 

    Kan gå igenom enskild exemplen vid 

    behov 

  Hur hade ni önskat att det sett ut? 

   Hade det förändrat valen av lektionstyper/arbetssätt? 

 

Är det någonting annat som påverkar på annat eller likande sätt? 

 

Exempel 

Vilka faktorer påverkar valen av lektionstyper/arbetssätt? Går igenom dem en efter en. 

Ramfaktorer jag har för lite tid med eleverna 

 på vilket sätt påverkar  Tid?  

  jag hinner inte med det jag vill göra det blir stressigt 

  Är det någon av lektionstyperna som påveras specifikt av detta 

   De "roliga" momenten hinns sällan med 

   Blir det mer eller mindre av denna lektionstyp 

 


