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1  Inledning
I samhället talas det mycket om elevens respektive lärarens kunskaper. Det
diskuteras att elevens kunskapsnivå har sjunkit vilket skapar problem vid fortsatta
studier. I massmedia påpekas ofta att lärarbristen tvingar utbildningsansvariga att
anställa inkompetent personal och att skolorna utnyttjar de anställda som tvingas
undervisa i ämnen de saknar behörighet i. Hur har detta påverkat
fysikundervisningen? Genom att undersöka hur eleverna uppfattar fysikämnet i
sin helhet, hur de ser på sina förkunskaper samt hur de uppfattar några fysikaliska
grundbegrepp kan en bild av den undervisning som pågår i fysikämnet skapas.
Undersökningen har genomförts med kvalitativa intervjuer och en litteraturstudie
inom området. Tidigare arbeten, undersökningar, läroplaner(Lgr 80 och Lpo 94)
och tävlingen ”Teknikåttan” har varit till stor nytta. Andra undersökningar som
gjorts tidigare i ämnet är EKNA∗-projektet där elever intervjuats och därefter
svaren granskats och sammanställts vilket även Piaget gjort och med honom flera.
Dessa undersökningar kommer att behandlas i arbetet. Arbetet riktar sig
framförallt till lärare och lärarstuderande i fysikämnet.

Från början var arbetet framförallt inriktat mot ”tokiga” idéer samt hur dessa
utvecklas hos eleven. Studien skulle handla om vanföreställningar som kan
förekomma hos elever. Efter hand som intervjuerna genomfördes dök intressanta
svar upp på ”uppvärmningsfrågorna”, se bilaga 11.1 och 12.1. Detta ledde till att
arbetet mer vinklades mot ”uppvärmningsfrågorna”(dvs frågor rörande hur eleven
ser på ämnet) än vad det från början var tänkt.

2  Syfte - Frågeställning
Syftet är att undersöka elevers uppfattning om fysikämnet i skolundervisningen.
Bland annat söks svaren på följande frågor: Varför är fysikämnet viktigt i dagens
samhälle? Hur uppfattar eleven sina förkunskaper som de förvärvat under tidigare
skolår? Varför ser de som de gör på sina förkunskaper? Finns det fysikaliska
vanföreställningar som följer eleven ända upp i årskurs 7-9? Hur reagerar eleverna
på frågeställningar inom några fysikaliska grundbegrepp, kan man se några
tendenser? Målet är att underlätta undervisningen för såväl lärare som elev och
därigenom kunna bemöta eventuella problem på ett så tidigt stadium som möjligt.
I detta skall därmed också elevernas intresse för fysik vidareutvecklas samtidigt
som eleven inser vikten av fysikkunskap.

3  Material och metoder.
Undersökningen är kvalitativ. 17 elever i årskurs 7-9(sex elever i varje årskurs,
med undantag för årskurs 8 där en elev uteblev) och en lärare har intervjuats.
Intervjuerna utfördes under hösten 1997. Varje intervju tog mellan 20-30 minuter.
Urvalet av elever kom från tre kategorier: svag, medel, stark vilket bedömts av
undervisande lärare, detta kommer inte att redovisas eftersom arbetet är riktat mot
föreställningar i alla kategorier. Båda könen är representerade i samtliga
kategorier. Intervjuad lärare undervisar i fysik för samtliga elever och är utbildad
lärare i naturvetenskap.Under och före intervjuerna har det poängterats för eleven
                                                
∗ EKNA= Elevtänkande och Kunskapskrav i Naturvetenskaplig undervisning.
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respektive läraren att inte ett korrekt svar söks utan en teori de själva tror på. För
att underlätta intervjuerna har även olika ”möjliga svar” föreslagits för att hjälpa
eleven respektive lärare att svara. Förslagen har givits för att förhindra att eleven
eller läraren väljer att inte svara på frågan. Dessa förslag har nyttjats mycket
sparsamt som kompletteringsfrågor till den intervjuade. Det har även poängterats
att materialet inte kommer att användas som betygsättande underlag eller peka ut
någon som individ. Trots detta kan svaren vara felvisande. Eleven eller läraren
kan ge svar som de ser som förväntade av omgivningen, utan att själva ha
reflekterat över innebörden. Under bearbetningen av intervjuerna har respektive
fråga bearbetats i de olika kategorierna som lett till redovisning i form av
cirkeldiagram som i sin tur har bedömts. Fråga 6 har inte sammanfattats då
liknade resultat gick att se i fråga 1, 3 och 5. Frågorna har även bedömts efter
årskurs. För att inte påverkas av litteraturens svar på liknande frågor har
litteraturen granskats efter undersökningen. Eleverna har fått beteckningar efter
kön och årskurs t.ex.(7p) betyder pojke årskurs sju och på samma sätt(9f) flicka
årskurs nio osv.
EKNA-rapporten varit till stöd då denna gjort liknade undersökningar.
Kontakten med universitetets antagningsenheten i Linköping har varit till stor
hjälp i undersökningen av lärarnas utbildning och om antagningskrav till
lärarutbildningarna(framförallt utbildning av lärare som undervisar i fysik och
naturvetenskap).

Uppslag till frågorna för intervjuerna kommer från Resurscentrums hemsida
”Frågor och svar från grundskolan/högstadiet/gymnasiet” ansvarig: Gunnar Ohlén
och ”Teknikåttan”(94, 95, 96 och 97) vilken är en tävling som riktar sig till
årskurs 8 elever i Östergötland och som har till syfte att locka fler ungdomar att
studera naturvetenskap och teknik.

Teknikåttans syfte, ett PM riktat till undervisande fysiklärare i årskurs åtta:

”Vi vill snarare visa att det finns andra vägar till kunskap. - Att vår vardag
innehåller mycket som är begripligt. Att man genom en stunds eftertanke genom
att ta en princip på allvar eller genom att anlägga ett nytt perspektiv, kan ge kloka
svar på frågor man inte trodde sig veta något om från början.”
PM Linköping 15 mars 95, Lars Alfred Engström, Linköpings Tekniska Högskola,
IFM.
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4  Elevens uppfattning av fysikämnet.

Här kommer elevens uppfattning av fysikämnet att diskuteras liksom intervjuer
och litteratur som behandlar ämnet. Även elevernas och litteraturens syn på
undervisningsproblem inom fysikämnet beskrivs.

4.1  Intervju med elever.
För att kunna skapa en någorlunda rättvis bild av fysikundervisningen har elever
fått svara på några frågor om sin syn på undervisningen. Svaren har jämförts med
litteraturen.

4.1.1  Vad tycker du om fysik?
På frågan ”Vad tycker du om fysik?” förekom bl.a. följande svar:

Bra, roligt. Biologi är dötrist.(8p)

Om det är experiment är det roligt, annars är det otroligt tråkigt.
(9f)

Det är intressant när man förstår, fast det är ganska svårt .(9f)

Svårt att lära ut. Jag är i grunden ingen fysiker. Det är inte mitt huvudämne och
det som jag är mest intresserad av. Jag tycker att det är svårt att lära ut och jag
har svårt att kunna variera mig.(lärare)

Vad handlar fysik om? Vad som händer
om man gör det
och det!
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41%

6%

12%

35% 6% Roligt, 42%

Tråkigt, 6%

Intressant, 12%

Ganska roligt, 41%

Roligare nu än
tidigare, 6%

Figur 1 Sammanställning av elevsvar på frågan: Vad tycker du om fysik?

De allra flesta elever är mycket positiva till ämnet. De tycker att det är rolig och
intressant med fysik. En del elever anser att den enda gången då ämnet är roligt är
när de själva får laborera. Det gick inte att se några årskursrelaterade svar på
frågan.

4.1.2  Beskriv för mig vad fysik handlar om.
På frågan ”Beskriv för mig vad fysik handlar om?” förekom bl.a. följande svar:

Om atomer, metaller och sånt.(7p)

Hur allting fungerar med rymden och allt. Men det är svårt med
fysik eftersom man inte kan säga att det handlar om något speciellt,
då är det enklare med samhällskunskap.(8f)

Det är väl om lagar och sånt. Newton, dragningskraft och friktion.
(9p)

Det är läran om en massa fenomen och naturlagar.(lärare)

12%

52%

24%

6% 6%

Utforska saker, 6%

Kroppen, 12%

Optik, krafter, el...
52%

Atomer och
metaller, 6%

Vad som händer,
24%

Figur 2 Sammanställning av elevsvar på frågan: Beskriv för mig vad fysik handlar om.

Eleverna har många gånger svårt att beskriva vad ämnet handlar om. Strax över
hälften av eleverna räknar upp en rad exempel på fenomen som de berörts i
undervisningen, t.ex. krafter, optik, motorer och ljus. Eleven tycker det är svårt att
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ge en konkret sammanfattande beskrivning om vad fysik handlar. En del elever
försöker relatera ämnet till sig själv genom beskrivningar av exempelvis kroppen,
t.ex. ”hur man ser med ögonen”. När eleven får en motfråga om att vidareutveckla
svaret blir eleven osäker och tar ofta tillbaka svaret. En del elever pekar på att
fysik handlar om formler och en hel del begrepp. Andra elever ger svar om vad
som inträffar i olika saklägen och om hur saker hänger ihop. Det gick inte att se
några årskursrelaterade svar på frågan.

4.1.3  Varför har man fysik på schemat?
På frågan ” Varför har man fysik på schemat?” förekom bl.a. följande svar:

Man måste läsa alla ämnen.(7p)

Bra att kunna fast jag vet inte varför. Kanske kan jag behöva kunna
det längre fram.(8p)

Man skall väl kunna sånt som händer hela tiden och allt är
uppbyggt på sådana lagar.(9p)

Mycket av det som ingår i fysiken är förklaringar till hur vårt vardagsliv fungerar
precis som kemin och biologin också är. Att man på enkel nivå försöker lära ut en
abstrakt grej, t.ex. optik. Man konkretiserar den så pass att man plockar ut delar
på något sätt så att eleven kan få ett ”hum” om hur något fungerar. Detta så att
eleven i sin allmänbildning kan få med sig vissa begrepp för att kunna förklara en
sak, en apparat eller vad det nu kan vara för något.(lärare)

12%

18%

70%

För att lära sig, 70%

För att man skall,
12%

Bra att kunna för
framtiden, 18%

Figur 3 Sammanställning av elevsvar på frågan: Varför har man fysik på schemat?.

Eleverna har stora svårigheter att se någon mening med fysikämnet. Det generella
svaret är att man måste läsa alla ämnen och att man kanske har nytta av det senare
om man t.ex. blir läkare eller något annat ”viktigt *” yrke. Tre elever tycker att det
kan vara bra att kunna i framtiden medan övriga ger svaret ”för att lära sig” eller
”för att man skall”. Det gick inte att se några årskursrelaterade svar på frågan.

                                                
*Med detta menade eleven t.ex. läkare, ingenjör osv.
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4.1.4  Finns det något du upplever som särskilt svårt på fysiktimmarna?
På frågan ”Finns det något du upplever som särskilt svårt på fysiktimmarna?”
förekom bl.a. följande svar:

Ord och sånt som jag inte fattar så mycket av. Ibland är det svårt
att laborera.(8p)

Inte som jag kan komma på.(8f)

När det är nytt och man skall lära sig formler. Men när man väl
förstått det så är det enkelt. Det kan vara svårt att laborera.(9f)

Själva uträkningarna kan vara komplicerade. Matte är svårt.(9f)

Ibland kan man känna en viss frustration över att jag själv inte är fullt så insatt i
hur saker och ting fungerar som t.ex. lagar och sånt. Då blir det svårt när det förr
eller senare kommer frågor och då är det svårt att förklara. Den svårighet jag ser
är att min utbildning inte är heltäckande. Ibland när man kommer in på ett mycket
teoretiskt avsnitt så känner man att man inte har fullt så mycket material som man
vill ha för att kunna åskådliggöra det man pratar om. Men det beror på att jag
inte har så mycket kunskap om det .(lärare)

23%

12%

18%

18%
6%

23%

Nej, 23%

Svåra ord, 23

Det varierar, 12%

Matte, 18%

Formler, 18%

Att dra slutsatser, 6%

Figur 4 Sammanställning av elevsvar på frågan: Finns det något du uppfattar som svårt i
undervisningen?

Några av de svårigheter som eleverna upplever att de stöter på inom ämnet är
ordkunskap, formellära och matematik. Det är framförallt utantillkunskaperna,
formlerna och faktaorden som ställer till problem enligt eleverna. Det gick inte att
se några årskursrelaterade svar på frågan.
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4.1.5  Glömmer du fakta som du skulle haft nytta av på lektionerna?
På frågan förekom bl.a. följande svar:

Kanske ibland.(7f)

Nej, det tror jag inte.(8f)

Ja, så kan det vara ibland kanske har man hört något ord och så
kommer det upp.(9p)

47%

6%
6%

41%

Ja, 41%

Nej, 47%

Ibland, 6%

Kanske, 6%

Figur 5 Sammanställning av elevsvar på frågan: Glömmer du fakta som du skulle haft
nytta av på lektionerna?

Svaren på frågorna ganska jämt fördelade mellan ja och nej. Det gick inte att se
några årskursrelaterade svar på frågan.

4.2  Litteraturens syn på elevens uppfattning av fysikämnet
Andersson(8), Ekstig(11), Imsen(13) och Skinner(16) har samtliga undersökt och
resonerat kring elevens uppfattning av undervisningen i fysikämnet.

4.2.1  Elevens problem att beskriva ämnet
I litteraturen ser man hetsjakten över betygen som ett problem. Intresset för ämnet
kan relateras till betygen som är det viktigaste för eleven, skriver Imsen(13).
Reflektion och spekulation i och kring ämnet trängs undan av betygen. Elevens
problem med att beskriva ämnet kan också ses som en brist på begreppsträning.
För att begrepp skall ha någon funktion måste eleven få en möjlighet att träna på
att identifiera begreppet i undervisningen vilket enligt Imsen eleven inte får. Se
vidare kapitel 4.2.4.

4.2.2 Svårigheten i att förstå meningen med undervisningen.
Imsen(13), Skinner(16) och Andersson(8) är några av de som undersökt elevens
svårighet i att förstå meningen med undervisningen. De har alla spekulerat över
när eleven uppfattar undervisningen som meningsfull och varför eleven kan ha
svårt att se vikten av ämnet.
Nedan följer en genomgång av meningen med fysikämnet och undervisningen.
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Meningen med undervisningen.
Enligt Imsen(13) är elevens uppfattning av fysikämnets mening rent social där
förväntningarna från omgivningen styr. Imsen menar, att eleven tycker att man
måste läsa ämnen för så är det. Eleven har svårt att se någon annan mening vilket
kan beror på att eleven inte nått den mognadsfasen än. Eleven har ännu inte fått
erfarenheten att ta ansvar för sitt eget lärande och sin egen framtid. Vidare skriver
Imsen att eleven söker andra värden. Eleven lär sig fort att ett förväntat svar leder
till ett bra betyg.

”Det är betygen och inte lärostoffet och kunskaperna som man förbinder med det
praktiska livet och till möjligheten att få ett jobb.” Imsen(13) sid 421

Eleven kan ha svårt att se sig själv som orsak och ansvarig för sitt handlande.
Bristen av vetskapen om kontrollen över sitt eget handlande syns tydligt i att
eleven har svårt att se nyttan av ämnet. Imsen(13) menar att eleven inte ser ämnet
i ett inre sammanhang utan som användning, vilket skapar problem. Skinner(16)
funderar över varför eleven är motiverad eller inte i undervisningen. Han
konstaterade följande:

”...elever studerar därför att de har en önskan att lära, ett inre kunskapsbehov ,
en vetgirig aptit, kärlek till lärdom, naturlig nyfikenhet eller något annat
karaktärsdrag. Skinner(16) sid 121

Det är så vi vuxna ser på kunskap och motivation och därför tror vi det samma
med eleven. Vidare skriver Skinner:

”På så sätt dämpar vi vår egen naturliga nyfikenhet och tillfredsställer vårt eget
kunskapskrav, men vi förbättrar inte undervisningen, ty ingenting hos ett
karaktärsdrag säger oss hur det skall ändras eller ens hållas vid liv.” Skinner(16)
sid 121

Skinner menar vidare att den bästa motiveringen är frihet där eleven själv
upplever en naturlig, positiv förstärkning med enbart naturliga belöningar som
t.ex. nyfikenhet och inte arrangerade.

Varför varje medborgare skall undervisas i naturvetenskap och fysik?
Både Ekstig(11) och Andersson(5) har en mycket klar bild och åsikt om detta.
Ekstig menar att erövrandet av naturvetenskapens kunskap är en mänsklighetens
största bedrifter. Naturvetenskapen påverkar oss i vårt dagliga liv. Många
politiska, samhälleliga frågor och beslut kan enbart klassas som demokratiska om
en debatt kan växa fram mellan politiker, medborgare och vetenskapsmän.
Andersson menar att det är viktigt för att förstå vikten av ämnet. Detta för att
välfärdssamhället skall kunna hävda sig i världen med det högteknologiska och
avancerade kunnande som måste utvecklas och där en stor del av utvecklingen är
att eleven förstår vikten av fysikämnet.

”--- den svenska modellen i detta sammanhang är optimal utbildning av alla i
stället för satsning på en begränsad elit. Snillet måste förstås av minst tio. Dessa
måste förstås av hundra för att få genomslag, vilka i sin tur måste förstås av
tusen. Industriell framgång vilar alltså på såväl toppforskares genialitet som på
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de mångas allmänbildning.” Andersson(5) sid 11

4.2.3  Elevernas svårigheter.

Svårigheter som ordkunskap, formellära och matematik är ett tydligt symptom på
bristande begreppsträning enligt Imsen(13). Ekstig(11) ser begreppsträningens
problem i att eleven har svårt att se vikten av modellerna. Ekstig påpekar att
formlerna och de matematiska modellerna utgör en bild av verkligheten.

”Eleverna inser inte alltid skillnaden på formlers användning i matematik och i
fysik. I fysik utgör formlerna en modell som precist och koncist beskriver fenomen
och processer och med vilka man kan göra noggranna kvantitativa förutsägelser.
Formler kan ses som ett abstrakt språk som man endast lär sig med stor möda.”
Ekstig(11) sid 21

Ekstig kritiserar också undervisningens syn på formler. Han menar att skolan ser
formlerna som någon slags ”absolut sanning”. Ekstig påpekar också att läraren
ofta överskattar elevens förmåga att arbeta med och läsa formler, eleven ser
många gånger inte det direkta sambandet mellan formeln och fysiken. Ekstig
menar att i förståelsen av sammansatta storheter har språkutvecklingen och
ämneskunskaper likvärdiga betydelser.

4.2.4  De huvudsakliga problemen i undervisningen.
Ett av de problem som syns tydligt i undervisningen är att under kort tid skall
mycket stoff behandlas, detta gör att undervisningen måste, enligt Björn
Andersson(9), ”strömlinjeformats”. Detta gör att undervisningen begränsar
elevens möjligheter.

”Eleverna föses därför, med höghastighet, längs kokbokslaborerandets och
ifyllnadsuppgifternas smala räls.” Andersson(9) sid 12

Björn Andersson menar vidare att det är de stora individskillnaderna hos eleverna
som skapar problemen. Han menar att kurserna bör utgå från eleven istället för
läroplanen, eftersom kursen är till för eleverna och inte tvärt om.

”...det är nödvändigt att i fysik-kemiundervisningen lägga om kursen och utgå
från eleverna istället för från läroplanen, men utan att tappa målet ur sikte.”
Andersson(9) sid 12

Läroplanen(17) sid 19, påpekar hur viktigt det är med individanpassad
undervisning:
”Läraren skall
• utgå från varje enskild elevs behov, förutsättningar, erfarenhet och tänkande,
• stärka elevens vilja att lära ---
• organisera och genomföra så att eleven ---
- får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang och
- får möjligheter till att arbeta ämnesövergripande”
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4.2.4.1  Empiristiskt och konstruktivistiskt lärande
Fysikundervisningen kan ses ur två olika perspektiv; det empiristiska och det
konstruktivistiska. Den empiristiska undervisningen behandlar ämnet på enklaste
sätt för att underlätta lärandet. Den konstruktivistiska undervisningen understryker
elevens nyfikenhet som en huvudkomponent samt att kunskap uppnås genom
*självreglering, Andersson(5).

Den empiristiska undervisningen
Andersson(5) menar att eftersom vår omvärld med TV och övrig
informationsteknologi påverkar oss så tror vi att detta ger oss så mycket
information och kunskap att vi enbart behöver öppna våra sinnen och ta emot. Vi
glömmer bort att omgivningen är den ursprungliga ”källan” till kunskap. Det
betyder att sinnena är objektiva och att kunskapen vilar på sanna fakta samt att
ökad kunskap kräver fler observationer. Detta menar Andersson ger oss två
möjligheter i den empiristiska undervisningen. Den första som mest förekommer i
grundskolans lägre årskurser ger eleven relativt stor frihet med mycket tid för
egna upptäckter. Grunden är att ge eleven riktiga fakta via experimenten, vilket
betyder att eleven söker ”ett” rätt svar i experimentet när det kan finnas flera. Den
andra förekommer framförallt i grundskolans högre årskurser, den ger eleven
mindre frihet med noggranna anvisningar. Andersson menar att dessa empiristiska
undervisningsmodeller inte leder till den djupa kunskap och förståelse som eleven
behöver, samtidigt som Andersson ser svårigheten för läraren att välja en annan
undervisningsväg.

”Det är en krävande uppgift att som lärare frigöra sig från denna
undervisningsmodell. Möjligheten att göra nya kurser är begränsade med tanke
på lärarens alla övriga plikter.” Andersson(9) sid 12

Det empiristiska lärandet som enligt Björn Andersson(8) utförs av lärare som
behandlar stoffet på enklaste sätt och försöker underlätta lärandet. Läraren anser
att kunskapen ligger i de figurer och de ord han förespråkar. Det talade ordet och
texten är det viktigaste. I denna undervisning får eleverna följa med i böckerna
och stryka under det som läraren ser som det viktigaste. Högnäs(12) menar tvärt
om att det empiristiska lärandet är av stor vikt i undervisningen där eleven annars
får onödigt stora problem.

”Ofta är det så att eleverna inte kan skilja mellan väsentligheter och
detaljkunskap i undervisningen. Därför bör undervisningen gestaltas så att
kärnan framträder. Detta sker genom repetition av det centrala, men redan vid
inlärningens begynnelseskede bör struktur framträda. Detta kan göras genom att
centrala punkter sammanfattas på tavlan.” Högnäs(12) sid 47

Detta ifrågasätter Andersson genom att påpeka att detta skapar mer förvirring och
stress för både lärare och elev. Elevernas tänkta frågor: ”vad menar han, vad
betyder de konstiga orden och vad händer om jag frågar” förblir tänkta. Den
stressade empiristiska läraren får inte de frågor som eleven tänker på.

                                                
* Elevens strävan genom eget tänkande och skapande att återställa den
tankemässiga jämvikten.
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Den konstruktivistiska undervisningen
Ett annat sätt att se på undervisningen är konstruktivistisk, vilket enligt
Andersson(8) är en modell som kan delas in i tre huvudkomponenter, jämvikt
genom självreglering, elevens nyfikenhet av sin natur samt föreställningar om
tankestruktur. Detta synsätt påminner mycket om Piagets idéer om undervisning
och lärande.

I det konstruktivistiska synsättet är det viktiga att störa eleven i hans/hennes
tankestrukturs jämvikt. Eftersom eleven är nyfiken skapar han/hon en ny
tankestruktur, Andersson(5). Den nya strukturen uppstår med utgångspunkt från
den ursprungliga strukturen. Det som är alltför välbekant stör inte jämvikten
eftersom detta enligt Andersson klassas som tråkigt av eleven. Detta betyder att
det är av stor vikt att känna till elevens ursprungsläge för att kunna skapa en god
undervisning.

”Om undervisningen skall bygga på elevens utgångsläge måste denna även bygga
på elevens ”teorier”, eftersom observation och teori hänger ihop. --- Vi tar för
givet att det vi ser också ses av alla andra, helt enkelt därför att vi inte märker
våra egna inrotade tankestrukturer. Även tillsynes självklara observationer
rymmer betydande inslag av vardagliga teorier.” Andersson(5) sid 22

Begreppsuppfattning hos eleven.
Ekstig(11) ser liknade problem i undervisningen där läraren undervisar på det sätt
som för honom/henne ter sig logiskt. Denna logik överstämmer inte alltid med
elevens.

”Man börjar med att diskutera några grundläggande begrepp som massa, längd
och tid. Sedan sammansätts längd och tid till hastighet och acceleration.
Acceleration och massa sätts därefter samman till begreppet kraft. På detta sätt
byggs kunskaperna upp steg för steg i en struktur som förefaller logisk för oss som
redan har tillägnat oss begreppen. Men för barn är begreppen inte så distinkta
och denna uppbyggnad är kanske inte den lämpligaste. Begreppen tid och
hastighet kanske inte ses som åtskilda, inte heller massa, tyngd och densitet.”
Ekstig(11) sid 19

Svårigheten i att begreppsuppfattningen skiljer sig åt i en vuxen och en tonårings
värld glöms bort enligt Ekstig. Undervisningen utgår med andra ord inte från
individens värld utan från lärarens värld som också avgör vilken värld som
individen skall jobba efter menar Ekstig.

Ekstig beskriver det laborativa arbetet som ett centralt begrepp i naturvetenskaplig
undervisning. Eleverna får själva delta i undersökningar och dra sina egna
slutsatser. Detta gör att eleverna utvecklas i förmågan att relatera begrepp, teorier
och utveckla egna idéer. Laborationerna kan vara styrda i olika grad beroende på
vad läraren vill att eleven skall få ut av laborerandet. Risken med lämpliga
laborationer är att dessa antingen kan bli fånigt enkla eller så skilda från elevens
erfarenhet att eleven inte kan tillgodogöra sig ämnet i den grad som avsetts.
Problemet med laborationerna är att eleverna inte uppfattar eller kan relatera dessa
till sig själva eller sin egen vardag, eleven kan t.ex. börjar fundera över apparaten
mer än själva experimentet. Fysik, lektioner och laborationer blir därmed något
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som bara existerar innanför klassrummets väggar, skriver Högnäs(12).

”De flesta kommer i samband med naturvetenskaperna att tänka på teknik, de ser
apparater, instrument, maskiner, allt beroende på erfarenhet. Om alltför många
måste man tyvärr säga att de ser sina instrument enbart i samband med
laboratorier, man har mycket svårt att föreställa sig sina instrument ute i
naturen.---Fysikern/kemisten vill ju veta vad som inträffar under bestämda för
honom fastställbara former. Man bör kunna förutsäga händelser och bör kunna
upprepa dessa. Apparaturen är bara den yttre formen, i vilken en bestämd
planmässig händelse uppträder. --- Tyvärr har ju denna apparatur som vi
utnyttjar i undervisningen, mången gång blivit så komplicerad att vi inte längre
kan se något ”naturligt” däri. Vi måste därför göra en extra ansträngning för att
föra eleverna in i naturvetenskapens värld, vi måste framför allt bygga vår
undervisning på deras egen föreställningsvärld. Därigenom får undervisningen i
omgivningsläran i lågstadiet en alldeles speciellt viktig roll.” Högnäs(12)
sid 12-13

Högnäs skriver att ämnet skiljs från elevens vardag och verklighet vilket försvårar
förståelse, inlärning och de möjligheter som annars kunde skapas.

4.2.5  Lösningen på problemen med undervisningen.

Fysik är inte ett ämne som vilket annat, utan ett ämne som skapar möjligheter till
att söka och ta till sig kunskap på nya sätt, sätt som kräver att förståelsen och
tankekreativiteten är berörd. Eleverna bör genom att relatera till sin omgivning
och vardag kunna beröra ämnet och därigenom bredda sin kunskap och förståelse
enligt Andersson(8).

Andersson(7) tar upp * integration och påpekar att läraren inte får glömma bort
integrationen i ämnet. Integration kan enligt Andersson se ut på många olika sätt
och behöver inte enbart vara inriktad mot ämnesintegrering(där tanken är att olika
undervisningsämnen skall sammanfogas). Andersson ger en rad olika exempel på
former av integrering i ämnet. Kategoriintegrering, ett sätt att hålla samman
många detaljer i olika kategorier t.ex. ljus, lins, reflektion kan sammanfattas i
kategorin optik. Rumsintegrering, mentala kartbilder som visar var på jorden olika
händelser äger rum t.ex. järnatom, kärna, proton. Teoretisk integrering som
fungerar genom modeller, teorier och begrepp från olika ämnen vilka kan leda till
nya teorier t.ex. rörelse- partikelrörelse, rörelseenergi, ljudvågor.
Problemfokuserad integrering aktiveras varje gång en elev ställs inför ett problem
som skall lösas då tar eleven till sina olika kunskaper. Detta är integration genom
orienteringssystem där olika ämnen används för att förstå hur olika länkar i en
kedja fungerar. Andersson påpekar att det är viktigt att läraren använder ett
varierat och väl genomtänkt integrationssätt i undervisningen.

”Alla barn har sina egna individuella uttrycksbehov, eftersom de uppfattar
verkligheten på skilda sätt.” Wetterholm(23) sid 12

                                                
* ”Med integration menas, när det gäller undervisning och lärande om världen, att
sammanfoga skilda delar till ett helt.” Andersson(7) Sid 15
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Detta är en av de många grundpelarna i Reggio Emilia* pedagogiken. Denna
påminner om de mål som Andersson har i sin undervisning där det ställs stora
krav på lärarens förmåga att strukturera arbetet så att olika ämnesområden vävs
samman till en helhet, vilket också är en integration. Undervisningen är
temainriktad. Varje temaområde börjar med samtal där eleverna delar med sig av
sina kunskaper som de redan har i ämnet. Genom att eleverna ställer frågor och
berättar hjälper detta lärarna att planera fortsättningen. Som regel inleds alla
teman med ett studiebesök eller en exkursion för att ge ny erfarenhet och nya
upplevelser. Ambitionen är att eleven först skall möta verkligheten innan han/hon
möter böckerna. Under studiebesöket/exkursionen skissar eller fotograferar
eleverna det som är intressant och relevant, detta gör att elevernas val av innehåll
begränsas.(Det går inte att skissa ner allt.) Därefter bearbetas de nya intrycken och
jämförs med vad eleverna visste tidigare. Nu införs ett laborativt moment med nya
hypoteser. Först nu får läroböckerna och andra hjälpmedel komma till nytta. Vid
redovisningen framställer eleverna själv materialet mot målgruppen och gör
ställningstagande och försöker ställa nya hypoteser. Wetterholm(23)

Andersson menar att i det konstruktivistiska lärandet kommer kunskapen genom
att stimulera eleven till att själv konstruera förståelsen. Nya begrepp och tankesätt
introduceras. Eleven får själv ta större ansvar i sitt lärande. Detta betyder att
individen och dess personlighet är en viktig del i undervisningen. Detta skapar en
självständig och utvecklingsbar elev.(Jämför med Regio Emilia ovan.)

Det konstruktivistiska tänkandet väljs till viss del bort i undervisningen med stora
klasser och heterogena grupper. När konstruktivism väljs bort blir eleven åsidosatt
i utveckling och självförtroende. Andersson menar, att genom att låta eleven på
egen hand i sin egen takt undersöka och pröva olika teorier kan eleven själv erfara
att han/hon har kontroll över sin situation samtidigt som detta har stor betydelse
för elevens utvecklade självförtroende.

Läraren skall se till att alla eleverna möts på rätt nivå och att de får det stöd de
behöver. Detta glöms bort eller orkas inte med i de stora grupper som undervisas
samtidigt. Genom ett genomtänkt och ”enkelt” - förarbete ges större
utvecklingsmöjligheter i undervisningen menar Andersson(8) och Högnäs(12).

”Den första etappen gäller kartläggning och beskrivning av elevernas
naturvetenskapliga begrepp, främst i syfte att klargöra elevernas utgångsläge
innan en given undervisning startar. Det vanliga nu är att börja högt över
huvudet och långt åt sidorna, oavsett skolstadium.” Andersson(8) sid 29

”Enligt grundskolans läroplan skall skolan erbjuda stoff och stimulans för
utvecklande av elevens särpräglade och helgjutna personlighet.”Högnäs(12) sid 7

Detta innebär att möta varje individ på rätt nivå, som då skall kunna uppleva att
han/hon lyckas vilket sedan leder till ökad lust att lära, Imsen(13). ”Att uppleva
framgång leder till ny framgång.” Imsen menar att individualiteten hos eleven
måste tillgodoses i undervisningen för att kunna nå bästa resultat för varje elev.

                                                
*Loris Malaguzzi skapade Reggio Emilia pedagogiken i den norditalienska staden
med samma namn. Reggio Emilia pedagogiken var ämnad för barnomsorgen.
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4.3  Diskussion om intervjuerna och problemen i skolan.
Det är viktigt att eleven inser att inte enbart läraren är källan till kunskap.
Eleverna måste förstå att de själva påverkar sin inlärning genom att ifrågasätta och
undersöka. En inledande och pågående diskussion om vad ämnet innebär skulle
underlätta begreppsuppfattningen. Om inte en sådan diskussion fortgår kan det
lika bra stå naturkunskap på schemat, för det blir så eleverna uppfattar det, där
begreppet natur har stor vikt och gör fysiken till en annan form av
biologiundervisning. Det skrämmer att se elever som gått nio år i grundskolan och
har svårt att beskriva vad fysik innebär. Betygsjakten känns mer naturlig för dem
än att diskutera fysikämnets innehåll.

Lärarna tar sig inte tid att diskutera elementära problem utan går vidare direkt på
något nytt abstrakt. Detta gör att eleverna aldrig får chansen att reflektera och
spekulera under undervisningen. Innan läsåret är slut skall eleverna gått genom ett
antal kapitel i böckerna med tillhörande uppgifter och laborationer. Den stressade
undervisningen går vidare under illusionen att ”allt” kommer med. Individen bör
istället vara i centrum och inte antalet avklarade sidor i boken. Detta är ett tydligt
exempel på hur man ”dödar” nyfikenhet, utveckling och intresset som kunde leda
till djupare förståelse. Det är den djupa förståelsen som leder till att eleven förstår
mer än vad som står i boken, samt kan reflektera över egna tankar och idéer. Den
konstruktivistiska kunskapssynen borde få större vikt i undervisningen genom att
plocka in verkligheten eller att besöka verkligheten i undervisningen(Reggio
Emilia,Wetterholm(20)). Det är tydligen viktigare att hinna med ett antal kapitel i
en bok innan terminen/läsåret är slut, än att befästa en djupare kunskap.

Det är tråkigt att eleven uppfattar undervisningen så, att de enbart lär inför provet
och inte för att söka efter en djupare kunskap. Kopplingen mellan samband och
begrepp lyser med sin frånvaro. Utantillinlärningen* dominerar tyvärr eftersom
den lättast ger synliga resultat. Vi är tillbaka i den skolvärld som rådde i seklets
början då läraren talade och eleverna upprepade på samma sätt med undantag för
disciplinen som ändrats radikalt. Innebörden bör vara det viktigaste i undervisning
istället för återgivandet. Den individuella tankegången har åsidosatts och därmed
också individens chans till djupare förståelse samt möjligheten för vidare studier.

Integration av och i undervisningsämnena skulle leda till att fysikundervisningen
fick större fäste samtidigt som eleverna fick se en ny meningsfull bild av ämnet
där även elevens vardag bör ingå, detta för att minska avståndet mellan
fysikämnet och eleven. Det räcker inte med att låta eleverna utföra en rad
experiment det måste också finnas någon bakomliggande tanke i undervisningen
och inte bara ”häftighetsgraden” som avgör. En bra fysiker och tillika lärare kan
med de enklaste medel konkretisera undervisningen så att eleverna känner sig
delaktiga och nyfikna. Det är självklart att eleven skall uppleva och se begreppen i
sin verklighet. Nyfikenheten blir kunskapens moder men enbart om nyfikenheten
stimuleras med god undervisning. Om läraren inte vet vad han/hon pratar om blir
fysikundervisningen liksom mycket annan undervisning ren ”utantillkunskap” där
eleven lär sig ord, begrepp utantill och utan att egentligen förstå innebörden.

                                                
* ”Kunskap” som passerar från lärarens mun eller lärobokens sida till elevens mun utan
att ge förståelse för begreppen.
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Nivågrupperingen skulle göra att de svaga eleverna får den hjälp de behöver för
att nå fram samtidigt som de starka eleverna i en annan grupp skulle får en
möjlighet att komma vidare inom ämnet utan att bromsas upp. Det är inte orimligt
att genomföra en undervisning där eleven står i centrum, stimuleras och får
chansen att själv upptäcka kunskap vilket också Andersson(5), Imsen(13) och
Ekstig(11) m.fl. påtalar.
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5  Elevens syn på sina förkunskaper.

Elevernas syn på sina förkunskaper granskas samt vad som grundar denna syn.
Litteraturen kopplar detta till bl.a. kompetens hos undervisande lärare.

5.1  Intervju med elever.
Elevens förkunskaper har stor betydelse för elevens kunskapsutveckling och
därför har eleverna fått svara på några frågor som visar på hur eleven ser på sina
förkunskaper.

5.1.1  Hur stor roll spelar dina förkunskaper för undervisningen?

På frågan förekom bl.a. följande svar:

Jag har inte lärt mig så mycket på mellanstadiet. Lite nytta har jag
haft av ”Hjärnkontoret”*.(7p)

Stor roll! Jag har inte lärt mig hälften här. Jag har två äldre
bröder som jag lärt mig en del av. TV-n har också lärt mig.(8p)

För mig spelar det inte så stor roll eftersom jag inte visste så
mycket innan, vi höll inte på med sånt på mellanstadiet.(9p)

                                                
* ”Hjärnkontoret” är ett TV-program riktat till ungdomar som tar upp olika
naturvetenskapliga begrepp och tankar som ungdomar har.

Glömmer du fakta som du
skulle haft nytta av på

lektionerna?

Det man gjorde i 7:an
kommer man ju inte ihåg
nu. Men det har man
 ju nerskrivit!
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18%

6%

6%
18%

52%

Inte så mycket, 52%

Inget, 18% 

Att kunna läsa och skriva
spelar roll, 6%

Inget, för vi saknade
utbildadlärare i fysik, 6%

Ja, en del, 18%

Figur 6 Sammanställning av elevsvar på frågan: Hur stor roll spelar dina förkunskaper
för undervisningen?

Läraren har också fått svara på frågan inriktad mot elevens förkunskaper.
På frågan ”Hur stor roll spelar elevernas förkunskaper för undervisningen?
gav läraren följande svar:

De förkunskaper som spelar roll är egentligen de grundläggande sakerna som
läsa och skriva. Har man inte det med sig har man jättesvårt att föra
anteckningar eller kunna rita upp den laborationsuppställningen och sedan
förklara. Det tror jag först och främst är viktigt, sen är det bra om man har en
viss hum om vissa kategorier och begrepp. Men i 7:an börjar man från grunden.
Det de(eleverna) brukar ha med sig från mellanstadiet är elläran. (lärare)

Av de intervjuade eleverna ansåg 9 att de haft lite eller ingen nytta av sina tidiga
skolårs(årskurs 1-6) kunskaper. De menar att deras kunskaper i fysikämnet har
kommit till under årskurs 7-9. Några av de starkaste eleverna anser att den
kunskap de besitter i ämnet huvudsakligen härstammar från hemmet(eget intresse,
hjälp från familjemedlem, TV osv.). Vissa elever påpekar att ämnet enbart är till
för medelmåttiga elever. Där inte de starka och svaga har plats. Det finns elever
som säger att deras lärare under de tidiga skolåren inte hade någon utbildning i
ämnet ifråga. Det gick inte att se några årskursrelaterade svar på frågan.
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5.2  Elevens tankar om sina förkunskaper enligt litteraturen.
Elevens problem att se vikten av sina förkunskaper kan bero på ett antal
parametrar; en av dem är mognad och en annan är kompetens hos läraren.
Naturligtvis spelar en rad andra parameter också roll men dessa kommer inte att
behandlas.

5.2.1  Elevens insikt
Eleven har svårt att skilja på olika former av undervisning. De ser de rätta svaren
och provresultat som ett riktigt undervisningssätt jämfört med den lekfulla och
resultatsökande undervisningen som ofta förekom i lägre årskurser. Nu är ett
riktigt svar det som kan leda till ett bra betyg vilket är målet med undervisningen
för eleven i årskurs 7-9. När eleven ser tillbaka på sina tidigare skolår där det
saknades betyg drar eleven slutsatsen att det också saknades kunskap, Imsen(13).

5.2.2  Bristande kompetens
Jämförelse av uppgifter från 1983 och 1996.

I en rapport gjord 1983 skriver Håkan Högnäs(12) om det bekymmer han såg med
fysikundervisningen då.

”Ett bekymmer som anknyter till denna undervisning är lågstadielärarnas ringa
grundunderbyggnad i fysik och kemi. De flesta av dessa har läst dessa ämnen
enbart i grundskolan.” Högnäs(12) sid 12-13

En undersökning gjord av Statistiska centralbyrån för LR(Lärarnas riksförbund)
som omfattar 1000 personer, gymnasie-, grundskollärare och lärare i praktisk-
estetiska ämnen visar skrämmande uppgifter angående undervisande lärare.

”Över hälften av de lärare som tog examen 1996 undervisar delvis i ämnen där
de saknar behörighet.” Sjökvist(15)

Mest alarmerande var grundskolans problem.

”Särskilt gäller detta grundskollärare där 2/3 uppger att de undervisar ämnen de
saknar utbildning för.” Sjökvist(15)

För att skapa en bild av vilken bakgrund undervisande lärare har tillfrågades
antagningsenheten.

5.2.3  Antagning till utbildningen

Nedan kommer undervisande lärares bakgrund att undersökas med hjälp av VHS
utbildningskataloger. Med utgångspunkt från att undervisande lärare har
genomgått någon form av lärarutbildning ger detta några alternativ. De olika
alternativen för utbildning är lågstadielärare, mellanstadielärare, 1-7 lärare eller 4-
9 lärare. Eventuellt kan andra former av utbildning förekomma men dessa
kommer inte att belysas.
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Antagning 1984-1985, Utbildningskatalogen(18) VHS
Antagningskraven till låg- och mellanstadielärare har varit de samma under en
längre tid. Det betyder att antagningen för 1984-1985 även gäller från år 1969 till
1988.

Lågstadielärare
Antagningskraven till utbildningen för lågstadielärare krävde 2
årskurser naturkunskap eller 3 årskurser fysik. Det gick inte att finna
att det skulle finnas någon möjlighet till fördjupning i fysikämnet.
Naturorienterande ämnen nämndes inte i ansökningskatalogen utan
ingick förmodligen i begreppet orienteringsämne. Utbildningen hade
ett antal fördjupningskurser dock saknades fysik och naturvetenskap
helt.

Mellanstadielärare
Antagningskraven var samma som för lågstadielärareutbildningen. I
denna utbildning kunde fysik väljas i två fördjupningskurser a´ 10
poäng. Problemet var dock att denna möjlighet enbart fanns på 5 av
landets 15 lärarhögskolor. Vilket betyder att bara ett fåtal
lärarstuderande haft möjligheten till fördjupning.

Antagning 1993, Utbildningskatalogen(19) VHS
Antagningen till 1-7 och 4-9 MaNo lärare har varit samma sedan 1988 och är
liknade än idag.

MaNo 1-7
I 1993 års antagningskrav talas det inte något om naturkunskap.
Minimikraven för antagning som gäller är istället fysik 3 årskurser
NT med minst 3:a som betyg. I utbildningen ingår 6 poäng
ämnesstudier.

MaNo 4-9
Här gäller samma krav som för 1-7 MaNo. I utbildningen ingår 15
poäng studier i fysikämnet samt möjlighet till ämnesfördjupning 10
poäng.

1-7 SvSo och 4-9 SvSo
För dessa utbildningar ställs inte några antagningskrav inom
naturkunskap, fysikämnet eller något annat naturvetenskapligt ämne.
Inga direkta fysikstudier är kopplade till utbildningen men det
förekommer 10 poäng naturvetenskap och teknik i utbildningarna.

5.3  Diskussion om förkunskapsproblem.
Nedan diskuteras olika funderingar kring förkunskapsproblem som uppstått i
samband med undersökningen.

5.3.1  Missförstånd.

Det är ett bekymmer att eleven inte ser sina förkunskaper som värdefulla
framförallt eftersom det är lättare att tillgodogöra sig information i tidiga år,
Imsen(13). Svårigheten i att förstå att leken har stor betydelse i det undersökande



25

arbetssättet som i regel tillämpas på grundskolans lägre stadier är tydlig. Eleven
klarar inte av att jämföra olika undervisningssätt utan uppfattar inte sina tidiga
fysikkunskaper som speciellt värdefulla, trots att de är det. Eleverna är övertygade
om att det enda sättet att tillgodogöra sig information är att läsa i en bok, lyssna på
läraren som föreläser samt göra de av läraren väl utvalda experimenten.

5.3.2  Kompetensproblemet.
En del av de lärare som undervisar på de lägre stadierna(årskurs 1-6) har i vissa
fall inga eller föga kunskaper i fysikämnet, vilket några av eleverna påstod och
Sjökvists(15) undersökning. Detta överensstämmer också med de uppgifter som
hämtats från universitetets antagningsenhet. Det är möjligt att det finns ytlig
kunskap men den djupa förståelsen som många gånger krävs saknas. Detta
påpekade också intervjuad lärare. Det är som tidigare nämnts ämnesdjupet som
gör kunskapen. Lärare skickas på fortbildning för att reda ut problemet med
kompetens. Denna form av fortbildning ser jag som meningslös då detta som regel
inte kan skapa någon djupare kunskap utan snarare som kokboksundervisning, där
läraren tilldelas ett recept, Högnäs(12). Ett recept som alla kan följa, men så fort
man går utanför receptet, ställs de verkliga kunskaperna på prov.

Istället för fortbildning behöver det anställas kompetent personal och inte tvinga
inkompetent personal att undervisa i ämnen de saknar behörighet i. Ett tecken på
detta är den bristande kompetens som de flesta lärarkandidater får erfara då de gör
sin praktik. Det är vanligt enligt mig själv och andra lärarstuderande att under
praktiken stöta på handledare som säger: ”så bra att du är MaNo - lärare då får
du ta hand om fysiken, jag är inte så bra på det”. Det blir plötsligt en räddning att
det kommer en kandidat som gör det handledaren inte kan eller tycker är jobbigt.
Håkan Högnäs studie var skrämmande och alarmerande men det är mer
skrämmande att det inte har hänt så mycket som det skulle behövas i skolan på 15
år.

Vad beror kompetensproblemet på?
Kompetensproblemet kan bero på att det anställs obehöriga lärare. Med obehörig
lärare menar jag lärare som saknar djup förståelse eller någon förståelse för ämnet
på en nivå över elevernas. I vissa fall kan detta t.o.m. gälla nyutexaminerade
lärare. Tyvärr är ännu inte lärarutbildningen så bra som man kan önska sig:

Studenterna får ”specialisera” sig på samtliga naturvetenskapliga ämnen inklusive
matematik, vilket tyvärr inte leder till den djupa kunskap som jag efterlyser i
ämnet. Det är svårt att bli specialist på så många ämnen. Även intresse skulle
kunna vägas in som kompetens under denna kategori. I dag undervisar alltför
många lärare i ämnen där deras kunskaper är knapphändiga. Detta för att de är
billiga vikarier eller att det helt enkelt inte finns kompetent personal att tillgå.
Detta upptäcker i vissa fall en del rektorer och sänder lärare på fortbildning. Alla
skolor anser inte att de har råd med detta och i vissa fall är det bortkastade pengar.
Det blir att ”lära gamla hundar att sitta”. Lärarna har i vissa fall undervisat i ett
antal år och har säkert en god undervisningskompetens inom många ämnen men
att bygga på med ytterligare ett/flera för dem ganska nya ämnen kan vara svårt.
Ansvaret ligger alltså till stor del på anställande enhet som kanske inte alltid låter
kompetensen vara den avgörande faktorn vid anställningen. Kön, löneanspråk
bredd inom övriga ämnen kan väga tyngre än kompetens. Poängteras bör dock att
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problemet inte behöver vara obehöriga lärare som saknar lärarutbildning,
personliga egenskaper och ämneskunskaper är trots allt ändå det viktigaste,
Högnäs(15). En undervisande lärare i t.ex. fysik behöver inte nödvändigtvis vara
utbildad i pedagogik, metodik och ämnesdidaktik för att kunna ge eleverna god
undervisning. Men om det inte blir problem i undervisningen behövs alla tre för
att förklara och för att rätta till dem. Vad som inte får glömmas bort är att det
finns mycket problem och svårigheter i dagens skola, vilket kan kräva en
lärarutbildad undervisare med pedagogik, metodik och ämnesdidaktik som
hjälpmedel.

5.3.3  Hur ser framtiden ut?
Många av de undervisande lärarna är utbildade under de åren då Lgr 80 följdes
eller ännu tidigare. Man kan kanske förstå den skepticism som kan uppstå inför
fortbildning och förnyelse hos de lärare som undervisat i en längre tid. De har
slussats från den ena läroplanen till den andra och därför också från den ena
fortbildningen till den andra. De har blivit tvingade att lära om från början om och
om igen vilket också betyder att de blivit ifrågasatta i sin lärarroll och
yrkesmässiga kompetens. Min förhoppning är att det kommer att ske en stor
utveckling när fysikundervisningen i årskurs 1-6 kommer igång rikligare. Detta
måste ske eftersom det utbildas lärare i matematik och naturorienterande
ämnen(MaNo) för årskurs 1-7 och 4-9. Men detta är bara början för
förhoppningsvis kan det bli ännu bättre. Eleverna kommer att få en större grund
och djupare förståelse att bygga sina framtida fysikkunskaper på, men så länge det
finns obehöriga lärare i ämnet finns det alltid risk för feltolkningar och bristande
kvalitet i undervisningen.

Antagningskraven till lärarutbildningen har genom åren varit ganska lika. Därför
är jag tveksam till att det skulle vara sämre lärare som undervisar idag. Däremot är
det vanligt att obehöriga lärare(t.ex. Sv- och SO- lärare) blir tilldelade tjänster där
även fysik ingår på grund av bristen på NO - lärare eller av ekonomiska skäl. Det
stora problemet är att Sv- och SO- lärare eventuellt inte studerat någon form av
fysik på varken högskola eller gymnasium. De kan alltså sakna fysik samtidigt
som en hel del felaktiga fysikaliska föreställningar kan leva kvar. Detta skapar
funderingar över varför det inte ställs några krav i samband med antagningen
angående NO för t.ex. SO/Sv lärare? Svaret kan vara enkelt: det är inte meningen
att de skall undervisa i de ämnena. Förvisso är detta sant och det går inte att
utbilda för att de eventuellt skall bedriva NO-undervisning. Däremot skall man
betänka att samhället idag är uppbyggt på industrialiseringens grunder, med allt
vad det innebär. Fysiken och naturvetenskapen är en viktig del av samhället och
för utvecklingen vidare i snabb takt. Om tanken är att dessa lärare skall undervisa
i fysik eller i dagens skola överhuvudtaget är det inte en dum idé att ställa krav på
åtminstone naturkunskap i antagningskraven till samtliga lärarutbildningar på
högskolan. Det är omöjligt att förstå sin omvärld som innehåller mängder av
teknik utan kunskaper i fysik och NO.



27

6  Fysikaliska föreställningar

Elevens föreställningar är svåra att komma åt. Omgivningen formar individen som
skapar en egen bild, uppfattning av begrepp och företeelser. Det är svårt att säga
vad som är elevens fysikaliska föreställningar då eleven ständigt påverkas och
utvecklas. En del fysikaliska begrepp följer med eleverna hela livet för att dessa är
svåra att komma åt i undervisningen. I följande intervjuer finns möjlighet att
eleven sett frågorna som så pass triviala att de bedömt att de kan ge svar av
likartad karaktär. Lärare och elever har intervjuats och jämförts med litteraturen i
viss mån. Eftersom antalet intervjuer är begränsat till en lite grupp skall
intervjuerna endast ses som ett exempel på vad eleverna kan svara på den här
typen av frågor. För att få någon grundreferens har frågorna också ställs till en
docent i teoretisk fysik. De intervjuade fick till uppgift att försöka ge en fysikalisk
förklaring på följande frågor:

6.1  Varför blir det dag och natt?
På frågan förekom bl.a. följande svar:

Solen går runt jorden och när ena halvan blir skuggad så blir det
ju mörkt. Då är solen på andra delen av jordklotet, det blir natt
här.(7f)

För att jorden roterar och då blir det så att den ligger i skugga av
solen halva dygnet och andra halvan av dygnet så lyser den. Det är
bara halva jorden som har natt.(8f)

Jorden går runt sin egen axel och samtidigt snurrar jorden och då
blir det natt och dag.(9f)

Det är för att jorden snurrar runt sin axel. Solen finns i centrum och jorden
snurrar ju runt solen så att vi får årstiderna. Jorden i sin tur snurrar runt sin egen
axel. Då blir en sida solsida och en annan i skuggan.(lärare)

Hur kan en bil förflytta
sig framåt?

... Bensinen fungerar
som mat gör för oss.

Det finns nån tank men
jag vet inte varför och

hur den fungerar.
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Jorden roterar runt sin egen axel, ett varv per dygn. Jordens rotationsaxel bildar
en tänkt sammanbindningslinje mellan jorden och solens centrum. Detta innebär
att solens strålar bara träffar en bestämd plats på jordytan under en del av
dygnets timmar. Övriga delar av dygnet är denna plats på jordytan vänd från
solen så att jorden skymmer solen och det blir mörkt. Den ljusa del av dygnet då
platsen träffas av ljus från solen kallar vi dag och den mörka delen kallas natt.
Vinkeln mellan jordens rotationsaxel och den tänkta sammanbindningslinjen
varierar med årstiden vilket förklarar t.ex. att dagarna är längre på sommaren än
på vintern. Detta förklarar även att det är varmare på sommaren. Ljuset kommer
in mera vertikalt på sommaren vilket gör att den effektiva arean blir större då än
på vintern. Avståndet mellan jorden och solen är hela tiden i stort sett konstant.
Något större på sommaren än på vintern faktiskt.(Peter Münger, docent i teoretisk
fysik.)

24%

46%
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Solen går runt jorden, 6%

Jorden snurrar runt solen, 24%

Jorden snurrar runt solen
samtidigt som den snurrar runt
sin egen axel, 46%

Månen är ivägen för solen, 6%

Jorden skymmer solen, 18%

Figur 7 Sammanställning av elevsvar på frågan: Varför blir det dag och natt?

Strax över hälften av eleverna menade att jorden går runt sin egen axel samtidigt
som jorden snurrar runt solen. En elev gav en geocentrisk världsbild där det var
solens rotation som bidrog till att det blev natt och dag. Fyra av eleverna menade
att jorden snurrade runt solen men inte runt sin egen axel. Det fanns även förslag
på att månen var i vägen vilket resulterade i natt. Tre av eleverna svarade att
jorden skymde solens strålar utan att nämna något om jordens rotation. De mest
naiva svaren t.ex. ”solen går runt jorden” och ”månen är i vägen för solen”
härstammade enbart från årskurs 7. De mest utförliga och beskrivande svaren
härstammade från årskurs 9.

6.1.1  Vad säger litteraturen om elevers tankar om dag och natt?
Richthoff & Bernhardsson(14) menar att språket speglar människans kulturella
utveckling. Detta syns exempelvis mycket tydligt i språkbruket om solen och
månen. Här finns antydningar om rörelse, man säger t.ex. att solen går upp. Detta
menar Richthoff är ett arv från den tid då vår kultur präglades av en geocentrisk
världsbild. Barn har en förmåga att tolka språket ordagrannt vilket leder till att
barnet får svårt att komma ifrån det animistiska tänkandet gällande solen och
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månen. I Richthoffs undersökning fanns det elever i årskurs 2 som hade
föreställningar om att solen gick upp och ner på samma plats. Solen kunde också
välja var den ville gå upp beroende på väder eller ”om den var sen”.
Någon elev pekade på att jorden snurrar och solen står stilla hela tiden men i slutet
av intervjun bestämde sig eleven för att solen också ”åker runt”. Vilket betyder att
jorden snurrar men solen snurrar fortare. I undersökningen fanns det ett antal
elever som menade att solen gick runt jorden i geocentrisk bemärkelse.

I Nussbaums(Driver & Guesne(10) sid 170) undersökning konstateras det att
eleverna i stigande ålder överger naiva förklaringar och mera övergår till
förklaringar som handlar om astronomiska objekts rörelser.

Andersson & Rådbo m.fl.(4) gjorde en undersökning om uppfattningar av
universum hos lärare i NO, lärarstuderande i NO och andra studenter. Totalt
ingick 352 personer i undersökningen. Ungefär 8% vet inte hur månen rör sig i
rymden. 62% av lärarna, 62% lärarstudenter före kurs, 60% lärarstudenter efter
kurs och 70% övrigt intresserade menade att månen ändrar faser p.g.a. att den
passerar genom jordens skugga.(Se vidare kapitel 6.5.1)

6.1.2  Diskussion om dag och natt.

Richthoffs och Nussbaums undersökningar överensstämde med intervjusvaren
som eleverna gav. Det gick tydligt att se att de mest naiva svaren avtog med ålder.
Trots detta verkade det som vissa elever inte var helt övertygade om sin egen
teori. Det är konstigt att eleverna har svårt att ge ord till sina teorier. Detta kan
uppfattas som en uppenbar brist i begreppsträning. Det är intressant att se att den
animistiska synen till viss del faktisk lever kvar enligt litteraturen, detta framgick
dock inte ur intervjuerna. Jag tycker dock att det är konstigt att elever som
studerat 7 år i grundskola fortfarande tror på en geocentrisk bild av universum.
Även om inte antalet geocentriskasvar är dominerade är det inte bra att de finns.
Redan i tidigare skolår borde eleverna ha frågat och funderat över dag och natt
och fått detta utrett av sin lärare på ett korrekt och tydligt sätt så att inga
missförstånd finns.

6.2  Varför ser jag boken framför mig?
På frågan förekom bl.a. följande svar:

Jag har ju ögon. Det är väl bl.a. ljuset och sen hjärnan som gör att
jag kan se den. Jag måste ha ljus för att kunna se någonting annars
bli det svart.(7f)

För att den reflekterar ljus som studsar in mot mina ögon.(8p)

Eftersom ljuset studsar och det blir en massa gråa färger. Det blir
bara den grå färgen som speglas. Sen går det in i ögat och träffar
den där pricken.(9p)
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Det förutsätter att det är ljust. Är det ljust reflekterar ju alla ytor solljuset så att
vårt öga uppfattar det som en bild. Är det mörkt finns det inget ljus som kan
återkastas och då ser man inte.(lärare)

Ljus som emitteras från en ljuskälla och träffar boken reflekteras till en del i alla
olika riktningar. Hur mycket av ljuset som reflekteras beror av ljusets frekvens
och ytan på i detta fall boken. Om ljuset som träffar boken är ”vitt” det vill säga
innehåller lika mycket av alla frekvenser inom det synliga området kommer det
reflekterade ljuset inte längre än nödvändigtvis att vara ”vitt”. En del av det
reflekterade ljuset har en sådan riktning att det träffar ögonen.(Peter Münger,
docent i teoretisk fysik.)
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Figur 8 Sammanställning av elevsvar på frågan: Varför ser jag boken framför mig?

Två av eleverna menade att det berodde på reflektion samt gav ingen vidare
utveckling av ordet. Mer än hälften av eleverna sa att ljuset reflekterades in i
ögonen och därför såg man boken. Två sa att ljuset studsade och därför såg man.
Någon elev påstod att ljuset kom från boken. Några elever i årskurs 7 ansåg att det
var synen och den gör så att man ser ljus utan att kunna utveckla. De mest
biologiska och de mest naiva svaren kom från årskurs 7. Mest utförliga svaren gav
årskurs 8 och 9*.

6.2.1  Vad säger litteraturen om elevers tankar om optik?

Andersson & Kärrqvist(6) delar in eleverstankar om optik i olika
förklaringskategorier, psykologisk, fysikalisk, abstrakt och konkret förklaring.
Psykologisk förklaring definieras som förklaringar med ”∗egen aktivitet”, när
något sker med hjälp av den egna personen. Fysikalisk förklaring är en förklaring
som hänvisar till något som sker utanför personen. I detta fall något som breder ut
sig för att förklara länken mellan bok och öga. Rapporten omfattar 205 elever i
årskurs 7, 136 elever i årskurs 8 och 166 elever i årskurs 9 och gäller elevens

                                                
*Anmärkning angående undersökningen. Eleverna i årskurs åtta och nio har vid
tillfället för intervjuerna nyligen behandlat området optik i fysikundervisningen.
∗Eleven förklarar länken mellan ex föremål och öga genom att sätta in sig själv
och sin egen aktivitet som förklaringen t.ex. det går strålar från ögat till föremålet
vilket leder till att föremålet blir synligt.
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tankar om vad som händer mellan ögat och boken. Analys av elevsvar se figur 9.
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Figur 9 Analys av elevsvar inom optik efter Tabell 3 sid 41 Andersson &
Kärrqvist(6).

I rapporten kategoriserades också abstrakt och konkret förklaring.
Förklaringar av abstrakt karaktär beskriver företeelser som eleven inte direkt kan
observera som t.ex. ljusstrålar och impulser från ögat. Den abstrakta förklaringen
kan från början vara fysikalisk t.ex. då eleven talar om ljus som strålning. Därefter
övergår ofta denna förklaring till att bli psykologisk då eleven talar om synstrålar
eller blickar som människan skapar för att se. Exempelvis att människan kastar
blickar för att se. Konkreta förklaringar beskriver händelseförloppet som att
ingenting händer, det går inte upptäcka att konkret något sker. Eleven beskriver
ljus i form av biologiska termer t.ex. p.g.a. ögonen, ljus och hjärnan. Analys av
svaren i form av konkreta och abstrakta svar se fig. 10.
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Figur 10 Analys av elevsvar inom optik efter Tabell 4 sid 42 Andersson &
Kärrqvist(6).

I rapporten visade det sig att 17% i årskurs 7, 17% i årskurs 8 och 9% i årskurs 9
tror på någon form av stråle mellan boken och ögat,(6). Denna stråle ses inte som
reflekterad utan som en stråle vilken boken avger av egen kraft.



32

6.2.2  Diskussion om optik
Eleverna hade svårigheter att ge en abstrakt fysikalisk förklaring. Det var tydligt
att eleverna kunde beskriva med ord de hört tidigare men kunde inte redogöra för
någon djupare innebörd. Årskurs 7 gav mycket biologiska förklaringar och gav
svar med anknytning till ”egen aktivitet”. Dessa svar saknade någon djupare
eftertanke vilket överensstämmer med litteraturen. Det fysikaliska tänkandet har
ännu inte slagit igenom och det verkar som eleven inte kan se i fysikaliska
samband. Det verkar också som om vissa språkliga aspekter spelar roll.

6.3  Varför ramlar inte månen ner? Varför ramlar inte solen ner?
På frågan ”Varför ramlar inte månen ner? Varför ramlar inte solen ner?” förekom
bl.a. följande svar:

Tyngdkraften på jorden, en dragningskraft från nere i marken och
den har man inte i rymden. Därför svävar allt, av samma orsak
ramlar inte solen ner.(7f)

Ja, varför gör den inte det? Det är ju lite konstigt. Det har med
dragningskraften att göra. Det är för långt mellan jorden och
månen så dragningskraften har försvunnit på vägen. Jorden orkar
inte dra till sig solen.(8p)

För att det finns en dragningskraft. Solen är som en magnet.
Solsystemet flyttar hela tiden på sig och man kan inte flytta på
planeternas platser utan de sitter där de sitter. Sen finns det inget
syre i rymden och då kan det inte falla upp och ner utan man flyger
omkring. Solen kan inte ramla ner för det finns ingen början och
slut. Det bara är där det är.(8f)

För att där uppe finns ingen tyngdlag eller tyngdkraft på det sättet.
På jorden finns det tyngdkraft men det finns det inte i rymden.
Jordens tyngdkraft påverkar inte månen för då hade den nog
ramlat ner. Solen ramlar inte ner för att den inte är över jorden på
det sättet utan den är i mitten och jorden cirkulerar i en bana,
därför är inte solen över jorden.(9f)

Jorden har en dragningskraft som gör att månen ligger i sin bana runt jorden.
Solen är en väldigt stor kropp som utövar en dragningskraft på planeter som finns
runt solen. Vart skulle den ramla ner?(lärare)

Det beror på att månen roterar runt jorden. Det vill säga vid varje tillfälle har
månen en hastighet som har en komponent som är vinkelrät mot en tänkt linje
mellan jorden och månen. Den attraktiva gravitationskraften mellan jorden och
månen tvingar månens hastighet att hela tiden ändra riktning så att den roterar
runt jorden. Jämför t.ex. med när en släggkastare slungar en slägga. Den
attraktiva kraften i linan mellan släggan och släggans handtag tvingar släggan
att rotera runt kastaren tills hon eller han släpper handtaget. När handtaget
släpps, kraften upphör, fortsätter släggan istället rakt fram i tangentens riktning.
Man kan även jämföra med att skjuta ett så hårt skott med en fotboll att dess bana
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blir så rak att den inte kröker av fortare än jordytan.(Vi antar att luftmotståndet
är noll så att bollens fart inte bromsas.) Bollen ”faller” då in mot jordytan lika
fort som jordytan viker undan. I fallet månen-jorden kan vi i en första
approximation bortse från övriga himlakroppar och betrakta det som ett
tvåkropps problem enligt ovan. Vill vi förstå varför solen inte ramlar ner kan vi
istället betrakta solen, jorden och månen. Frågan är alltså snarare varför inte
jorden ramlar ner på solen.
Frågor är verkligen icke triviala då de direkt berör frågan om ett absolut rum.
Vad rör sig runt vad? Om vi roterar en hink med vatten i runt en axel som är
vinkelrät mot vattenytan kommer vattnet att tryckas ut mot kanterna och ytan att
sjunka i mitten. Men, om denna hink med vatten vore det enda som fanns i
universum hur skulle vi i så fall kunna tala om en rotation? Allt såg ju likadant ut
åt alla håll.(Peter Münger, docent i teoretisk fysik.)
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Figur 11 Sammanställning av elevsvar på frågan: Varför ramlar inte månen ner? Varför
ramlar inte solen ner?

Svaren inriktade sig framförallt på första frågan ”Varför ramlar inte månen ner?”
och på samma fråga angående solen påminde svaren om de gällde månen. Strax
över en fjärdedel av elever menar att det inte finns någon dragningskraft eller
tyngdkraft i rymden. 4 elever tror att det är solens gravitation som påverkar och
därför ramlar inte månen ner. Någon menar att jordens dragningskraft inte räcker
till för att månen är så långt borta. Tre av eleverna säger att de inte vet och inte
kan skapa en teori. De flesta svaren i årskurs 7 och 9 var att det saknades
dragningskraft eller tyngdkraft i rymden. Övriga svar fördelades jämnt mellan
årskurs 7 och 8.

6.3.1  Vad säger litteraturen om elevers tankar om jordens dragningskraft?
Nussbaum(Driver & Guesne(10) sid 170 beskriver elevens funderingar om jorden
efter två studier 1979 och 1983. Studierna gjordes i två israeliska skolor med
elever i åldrarna 8, 10, 12 och 14 år, varje försök omfattade 50 elever. Nussbaum
delade in elevernas svar i fem kategorier 1-5, där kategori 5 var den mest
naturvetenskapliga och kategori 1 den mest primitiva av svaren. I undersökningen
framgick inte hur formen för fysikundervisning var utformad i israelisk skola.
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?

• Kategori 1 Jorden är platt och himlen ligger parallellt med jorden och jorden
fungerar som en begränsning av universum.

• Kategori 2 beskriver jorden platt men omgiven av hemisfärer där
himlakropparna vandrar.

• Kategori 3 Jorden är sfärisk men det finns fortfarande upp och ner. Detta
innebär att jorden inte ses som referens för upp och ner. Det finns ett upp och
ner i rymden.

• Kategori 4 Jorden är sfärisk men upp och ner relateras till
jorden, inte till jordens centrum utan till jordens yta Eleverna
sa att om man gräver ett hål genom jorden och dess mittpunkt,
släpper en sten genom hålet skulle stenen antingen falla rakt
igenom och landa på jorden(på motsatt sida) eller också
fortsätta ut i rymden.

Om man istället gräver två hål i jorden som figuren bredvid
visar, väljer eleverna att låta stenen falla i det hål som de
upplever ligger närmast ytan.

• Kategori 5 Jorden är en sfärisk planet omgiven av rymden och
objekt faller mot dess centrum.

70% av eleverna som var 14 år svarade i kategori 4 och 5 medan bland eleverna
som var 8 år ingick 80% av svaren i kategori 1 och 2.

Till en början utgår barnet från sitt ego vilket gör att en geocentrisk världsbild blir
naturlig. Barnet ser nu jorden inuti två hemisfärer som består av himmel
respektive en som består av sten och jord. Barnets tankar om himlakropparna är
att även de färdas längs med en sådan hemisfär.
Tankehoppet mellan platt jord och sfärisk jord är stor inte minst med tanke på att
den platta jorden fungerar som botten och begränsning på universum. Övergången
därefter från ändligt till oändligt universum är ännu större än övergången mellan
platt och sfärisk jord. När barnet accepterar den sfäriska modellen av jorden
försvinner alla riktningar, upp och ner blir olika på olika platser på jorden och inte
som tidigare parallella.

En liknande undersökning gjorde Richthoff & Bernhadsson(14) 46 elever
intervjuades(två klasser) i årskurs 2 och 45 elever i årskurs 7. Hälften av årskurs 7
eleverna hade gått på samma lågstadieskola som årskurs 2 gjorde. Richthoff
delade in elevernas svar i 8 kategorier(jämfört med Nussbaums fem kategorier).

• Kategori 1 Jorden är platt, cirkelrund och omgiven av vatten. Havet slutar i
himlen. Solen har en egen vilja.

• Kategori 2 Jorden uppfattas som en flat tallrik som svävar eller singlar runt i
rymden. Himlen sträcker sig horisontellt över jorden. Vissa elever ansåg att det
bodde människor på båda sidorna av tallriken och att de hölls kvar av någon
kraft.

• Kategori 3 Jorden är sfärisk men i två delar, en nedre halva
som är solid och en övre halva som utgörs av en välvd himmel.
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Människor lever på en plan yta inuti jorden på den nedre halvan.

• Kategori 4 Eleven tänker sig en solid mark under jorden. Om
någon kastar en sten på Sydpolen kommer stenen att falla ner på
marken under jorden. Solen snurrar runt en snurrande jord men
solen snurrar fortare.

• Kategori 5 Jorden är sfärisk där moln och regn är lokaliserade
vid Nordpolen(ovanför jorden) och stjärnorna är lokaliserade
vid Sydpolen(nedanför jorden). Eleven menar att om ett
föremål släpps t.ex. en ballong kommer denna att hamna
antingen ute i rymden eller i molnen.

• Kategori 6 En klotformad jord som är omgiven av luft, moln
och rymd. Eleven är osäker på relationen mellan solen och jorden samt tror att
det finns ett upp och ner men tänker inte på jordens centrum.

• Kategori 7 Jorden är sfärisk men relaterar upp och ner till jorden men inte till
jordens centrum.(Jämför kategori 4 Nussbaums undersökning.)

• Kategori 8 Jorden är en sfärisk planet omgiven av rymden och objekt faller
mot dess centrum.

Intervjusvaren fördelade sig enligt figur 12.
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Figur 12 Fördelning av elev intervjusvar för årskurs 2 och 7 angående uppfattning om
jorden och dess dragningskraft efter data sid 45 Richthoff & Bernhardsson(15).

Ett viktigt konstaterade som kunde göras av intervjuerna var att inte alla elever
såg jordens dragningskraft som något som kommer från jorden. En del elever
menar att det är något som pressar allting mot jordytan t.ex. jordens atmosfär
pressar ner allting mot jordens yta och på så sätt stannar allt på jorden. På frågan
var jordens dragningskraft fanns svarade eleverna ”överallt, nästan överallt men
inte upp i rymden”. Dessa elever menar att om man släpper en sten från Sydpolen
skulle denna ramla ut i rymden, för att den inte kan falla uppåt!

En del elever menade att dragningskraften var atmosfären som gjorde att allting
fanns kvar. Dragningskraften fanns innanför jordskorpan och i vissa fall sågs
dragningskraften som ett flytande objekt som kunde rinna ut. Andra tankar var att
dragningskraften var ekvivalent med jordens atmosfär.
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6.3.2  Diskussion om jordens dragningskraft.
En del elever upp i årskurs 9 har felaktiga funderingar om fenomenet jorden och
dess dragningskraft. Kanske är detta också ett problem som ligger rotat i språket
med kvardröjande i det animistiska synsättet. Några intervjuade elever kopplade
dragningskraften till syre och luft, vilket saknades i rymden och därmed saknades
också dragningskraft. Eftersom det finns elever i årskurs nio med suspekta
fysikaliska förklaringar borde det förmodligen även finnas bland vuxna och
undervisande, se kapitel 5.3.2. Eleverna hade också liksom litteraturen påpekade
svårt att acceptera avsaknaden av upp och ner i universum.

6.4  Vad är värme?
På frågan ”Vad är värme?” förekom bl.a. följande svar:

Det är väl luft som är varm. Värme består av luft och varmt.(7f)

Vågor av något slag, värmevågor. Elementet utsöndrar ju värme.
Luften är i gasform, det är ju varmt annars hade vi suttit i någon
frusen isklump.(8p)

Det är molekyler i rörelse som rör sig väldigt snabbt och då blir
det varmt. Det har med elektroner och protoner att göra. Atomerna
rör sig väldigt snabbt, de går kanske runt. De rör sig hela
tiden.(8f)

Det är som en slags energi på något sätt. När man är ute är det
solenergin som gör att det är varmt och inne är det vattnet i
elementen som värms upp med elektricitet på något sätt. Är det ett
elektriskt element så är det elektriciteten som gör att det blir
varmt.(9f)

 

Det är en sorts energi. Det kan spridas på olika sätt och solen är en värmekälla.
Som ger oss solstrålning. Sen kan värme komma från kemiska reaktioner. En
slags energi.(lärare)

Oordnad energi, t.ex. atomer som har slumpmässig hastighetsfördelning i en gas
eller ett fast ämne. En vindstilla dag är medelhastigheten för alla syre och
kvävemolekyler i luften noll. Men, det innebär inte att alla molekylerna är stilla
utan de rör sig slumpmässigt med en hastighetsfördelning som beror av
temperaturen. Ju högre temperatur, större värme energi, desto högre
slumpmässig fart. På samma sätt sitter inte atomerna i ett fast ämne stilla utan de
sitter och vibrerar runt sina jämviktslägen. Ju varmare kroppen är desto
kraftigare vibrerar atomerna.(Peter Münger, docent i teoretisk fysik.)
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Figur 13 Sammanställning av elevsvar på frågan: Vad är värme?

3 av de intervjuade eleverna menade att värme är molekyler, atomer i rörelse. 4
ger konkreta exempel på eld, sol, el osv. 5 ger exempel på uppvärmda material
t.ex. luft eller metaller. 2 beskriver fenomenet som energi utan att ge en närmare
beskrivning. Någon elev ger beskrivning i form av vågor. Elever i årskurs sju gav
framförallt beskrivning i form av material som t.ex. luft, metall. Energibegreppet
var tydligast bland årskurs nio. Övriga svar gav inga tydliga tendenser av
årskursrelation.

6.4.1  Vad säger litteraturen om elevers tankar om värme?
I Driver & Guesne(10) bok skriver Erickson att värme ofta används som ett
substantiv, verb, adjektiv och/eller som ett adverb. Det är framför allt då energi-
och värmeord används som substantiv som det uppstår förvirring, t.ex. ”stäng
fönstret du släpper ut värmen” som används i vardagligt tal. Detta skapar
missförstånd om att värme kan ses som ett objekt som kan förflytta sig. Det blir
därför naturligt för eleverna att beskriva värme som ett objekt typ luft, metall osv.
I en studie av Gaalen Erickson ombads en stor grupp elever i åldern 12-16 att
bilda några meningar där ordet ”värme” ingick. Vissa av 16 -åringarna beskrev
värme som någon form av energi. Däremot beskrev de flesta av de yngre och en
tredjedel av de äldre eleverna värme som någon form av objekt.

6.4.2  Diskussion om värme.
Intervjuerna och litteraturen påminner mycket om varandra. Eleverna har problem
med begreppsuppfattningen detta syns bl.a. genom intervjuerna där de har svårt att
ge ett entydigt svar, begreppen blandas ihop. Detta är påverkan som barnet/eleven
utsätts för under hela sin uppväxt och under hela sin skoltid, det är därför inte lätt
att ändra på sådana missuppfattningar. Eleven objektiserar begreppet för att kunna
förklara.
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6.5  Vad är en stjärna?
På frågan ”Vad är en stjärna?” förekom bl.a. följande svar:

Ett brinnande gasmoln.(7p)

En liten planet. De kan inte lysa utan det måste vara som med
månen och lyses upp av solen. Därför ser man inte dem på
dagen.(7f)

En sol, en stor himlakropp som brinner. Den består av alla ämnen
som finns.(8p)

En gasboll högt upp eller långt bort. En som lyser starkt. Solen är
också det fast den är närmre. Den lyser på samma sätt som
stjärnorna. Den blir varm så att den brinner.(9p)

En planet ute i rymden någonstans. De lyser och då syns de på
natten. det är väl något sken eller något runt dem. Solen är också
en planet men det är eld som brinner.(9p)

Det är ett eldklot precis som solen fast mycket mindre och består av
gaser.(9f)

 
 Vår sol är en stjärna och där är det mängden av ihopslagningar av väte vilket
frigör en enorm energi i synligt intervall och vi ser stjärnan som lysande. Stjärnan
är en ofantlig massa stor materia av olika slag i gasform.(lärare)

Den fråga valde Peter Münger att hoppa över eftersom han var rädd för att ge ett
för omfattande svar.
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Figur 14 Sammanställning av elevsvar på frågan: Vad är en stjärna?

Eleverna ger snarlika beskrivningar. 58% säger att en stjärna är ett brinnande
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gasklot som solen. En elev säger att det är ett brinnande gasklot. Två elever menar
att solen är ett brinnande klot eller planet. 2 menar att en stjärna är en planet som
reflekterar ljus från solen som månen. De flesta i årskurs 8 svarade att en stjärna
är ett brinnande klot eller en brinnande planet. Noteras kan att några elever i
årskurs nio menade att en stjärna ” ...är en planet med något som lyser runt” och
”att en stjärna var en sol fast mindre”. Någon elev i årskurs 7 menade att en
stjärna är ”... en planet som reflekterar ljus”.

6.5.1  Vad säger litteraturen om elevers tankar om universum?
I detta ämne var det svårt att finna litteratur som kunde relateras till någon
undersökning i grundskolan. Med detta som bakgrund har en undersökning
gällande lärare, lärarkandidater valts ut där deras fysikaliska uppfattningar
begrundats. I en undersökning gjord av Marie Rådbo enligt Andersson(4) vid
avdelningen för astronomi på Chalmers tekniska högskola Göteborg angående
lärare, lärarstuderandes och övriga studenters uppfattningar om universum. Totalt
ingick 352 personer i undersökningen.
Lärarna som testades undervisade i årskurserna 1-3. Lärarstudenterna som
testades skall undervisa i årskurserna 1-7 i NO. Övriga studerande är inte
nödvändigtvis naturvetenskapligt inriktade men det framgick dock inte något mer
om dessa personers bakgrund. Av de undervisande lärarna och lärarstudenterna i
undersökningen var det ungefär 2% som svarade fel på frågan om solen är en
stjärna. På frågan om stjärnorna är större än planeterna svarade 15% att de inte
visste.

Rådbo vidareutvecklade sin undersökning genom att fråga i vilken
avståndsordning följande objekt; satelliter, polstjärnan, regnbågen,
Andromedagalaxen, solen, pluto och månen låg i förhållande till jorden(från 1-7,
med 1 som närmast). På denna fråga svarade 75% av lärarna fel och 65%
lärarstudenter före kurs fel. En analys av de felaktiga svaren kan ses i figur 15 och
16.

Figur 15 Analys av felaktiga svar hos lärare efter sid 53-58 Andersson(4).

75% fel

40% solen var längre bort än pluto

28% regnbågen någonstans i rymden

25% månen närmare än satelliterna

30% solen var längre bort än stjärnorna,

25% pluto längre bort än stjärnorna.
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Figur 16 Analys av felaktiga svar hos lärarstudent före kurs efter sid 53-58
Andersson(4).

Efter kurs svarade 10-20% fler lärarkandidater rätt på frågorna. Av övriga
studenter svarade som regel mellan 30-40% rätt efter kurs.

Rådbo har försökt att göra en liknade undersökning med samma frågor till elever i
årskurs 6 och i denna undersökning som ännu(1995) inte är klar konstateras det att
elevernas svar har samma tendenser som lärarnas men är mera iögonfallande t.ex.
74% av eleverna tror att pluto är längre bort än stjärnorna.

6.5.2  Diskussion om stjärnor
Osäkerheten om var solen befinner sig och vad den är gjord av är påtaglig hos
eleverna. Detta är inte konstigt med tanke på resultaten i litteraturens
undersökning. Där verkar det som om undervisande lärare inte själva vet.
Kommenteras bör också att det var märkbart många lärarkandidater som efter kurs
svarade fel jämfört med andra studerande.

6.6  Varför lyser glödlampan?
På frågan ”Varför lyser glödlampan?” förekom bl.a. följande svar:

Det kommer ström som alstras från ett elverk. Man har tryckt in en
massa energi i batteriet. Det är energin som gör att det lyser.(7f)

Elektroden inuti glöder och utsöndrar ljusvågor eller
ljuspartiklar.(8p)

För att den får ström och de där trådarna lyser för att det blir
varmt.(8f)

65% fel

25% solen längre bort än pluto,

24% regnbågen någonstans i rymden

34% månen närmare än satelliterna

34% solen längre bort än stjärnorna

35% pluto längre bort än stjärnorna.
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För att den ger ifrån sig ljus eftersom den har ström i sig vilket gör
att den lilla Wolframtråden lyser. Den lyser länge för att det är
vakuum där inne. Tråden glöder.(9p)

En massa små elektroner går mot varandra och det blir gnistor, det
lyser upp. De rör på sig genom att gå runt i sladdarna.(9f)

 

Du upphettar en tråd till sån temperatur så att elektronerna börjar hoppa från
skal till skal i atomen och då uppstår det ljus. Elektronerna kommer från en
strömkälla.(lärare)

Alla kroppar emitterar elektromagnetisk strålning. För vilken frekvens
intensiteten på den emitterade strålningen har ett maximum beror av kroppens
temperatur. När en ström flyter genom glödtråden i glödlampan övergår den
elektriska energin i värmeenergi på grund av resistensen i glödtråden.
Glödtråden blir så varm att en del av den emitterade strålningen hamnar i det
synliga området.(Peter Münger, docent i teoretisk fysik.)
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Figur 17 Sammanställning av elevsvar på frågan: Varför lyser glödlampan?

6 av de intervjuade eleverna säger att lampan lyser för att tråden blir varm. 2
menar att det beror på elektroner. 2 säger att det beror på energi. 3 förklarar
lampans ljus med att elektronerna gnids mot varandra och då uppstår gnistor som
blir ljus. 3 säger att det är ”p.g.a. elektricitet”. De flesta svaren i årskurs 7 löd
p.g.a. elektricitet. I årskurs 9 fanns det två dominerade svar ”... elektronerna gnids
mot varandra” eller ”... tråden blir varm”. Årskurs 8 svarade till största del p.g.a.
elektroner eller atomer.
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6.6.1  Vad säger litteraturen om elevers tankar om elektricitet?
I Anderssons(1) undersökning omfattande ca 550 elever i årskurserna 6, 7, 8 och 9
fick eleverna svara på frågan ”Vad är elektrisk ström?”. Andersson konstaterade
att 50% av eleverna tolkade elektricitet som någon sorts partikel som rör sig i
ledningarna men bara 60% av dessa elever beskriver dessa partiklar som
elektroner. 10% av de intervjuade beskriver elektricitet i form av var den kan
tänkas komma ifrån och 10% av de intervjuade eleverna anger ett uttryck som kan
antas vara synonymt med elektrisk ström t.ex. energi, el och värme. Ungefär 25%
av eleverna svarar att de inte visste.

6.6.2  Diskussion om elektricitet
Det kan tänkas att elektricitet är ett svårt begrepp och en del elever knyter det
samman med friktion. Eleven upplever begreppen som svåra, framförallt
sambanden mellan elektrisk ström -energi -värme -elektroner. Frågor om varför
glödlampan lyser och om varför det heter glödlampa kan bli svåra att besvara.
Litteraturen visar också liknade resultat som intervjuerna.

6.7  Hur kan en bil förflytta sig framåt?
På frågan ”Hur kan en bil förflytta sig framåt?” förekom bl.a. följande svar:

Motorn och olika krafter, motkrafter och medkrafter. Motorn rör
sig med hjälp av bensin som åker omkring i motorn.(7p)

Bensin. Det kommer ner små droppar i motorn som hettas upp och
exploderar. Det skjuter upp en kolv jättesnabbt och det är kolvarna
som drar hjulen.(7p)

Med hjälp av motorn och ämnen som exploderar. Det trycker ner
en kolv som gör så att en axel snurrar vilket driver runt hjulen som
gör att bilen går framåt. Tyngdkraft och friktionen hjälper till.(8p)

För att motorn gör att hjulen snurrar.(8f)

Motorn gör så att hjulen driver framåt. Bilen behöver bensin och
olja annars får man motorstopp. Bensinen fungerar som mat gör
för oss. Det finns nån tank men jag vet inte varför och hur den
fungerar.(9f)

Hjul, motor, bränsle. Bränslet driver motorn vilket antingen kan vara bensin eller
el som hos en elbil.(lärare)

I varje verkligt mekaniskt system finns det friktions krafter som bromsar varje
rörelse. Dessutom bromsas en bil som rör sig av att den måste pressa undan luft
framför sig. Detta luftmotstånd ökar med ökad hastighet. För att en bil ska
förflytta sig framåt, utan att förlora fart, krävs det därför hela tiden en kraft som
kompenserar för friktionen och luftmotståndet. Drivkraften alstras i motorn där
kemisk energi lagrad i bensinen omvandlas till mekanisk energi.(Peter Münger,
docent i teoretisk fysik.)
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34% Med hjälp av krafter, 6%

P.g.a. friktionen, 12%

P.g.a. bensinen, 18%

Energi, 6%

Motorn, 24%

Gnistbildning gör att
kolvar omvandlar
bensinen till kraft, 34%

Figur 18 Sammanställning av elevsvar på frågan: Hur kan en bil förflytta sig framåt?

Två av de intervjuade eleverna svarade att bilen flyttar sig framåt p.g.a. friktionen.
Tre menade att bilen förflyttar sig framåt p.g.a. bensinen. Fyra säger motorn gör
så att bilen förflyttar sig framåt. Fem förklarar förflyttningen med gnistbildning
som gör att bensinen omvandlas till kraft med hjälp av kolvarna. Årskurs 7
svarade huvudsakligen energi och krafter. Årskurs 8* svarade huvudsakligen
bensin. Årskurs 9 svarade huvudsakligen motorn.

6.7.1  Vad säger litteraturen om elevers tankar om krafter, rörelse och
energi?

Eftersom elevernas svar är korrekta men i olika form har frågorna och svaren
jämförs med litteraturens undersökningar på elevers tankar om krafter, rörelse och
energi.

I Driver & Guesne(10) beskriver Gunstone elevernas föreställningar om kraft i de
fem vanligaste missuppfattningarna. Författaren menar att dessa
missuppfattningar förekommer långt upp i årskurserna och till och med bland
universitetets studenter.

1. Kraft har att göra med levande ting, man ser t.ex. ett objekt som besjälat.
2. Konstant rörelse kräver konstant kraft.
3. Mängden rörelse är proportionell mot kraften, men ej kopplad till acceleration.
4. Om ett föremål inte rör sig finns det ingen kraft som verkar på det.
5. Om ett objekt rör sig verkar en kraft på föremålet i rörelsens riktning.
Andersson, Bach & Zetterqvist(3) delar in synen på energi i sex kategorier.

1. Energi kopplas framförallt hos de yngre eleverna ihop med det levande och
människan. Eleverna ser energi som t.ex. källan till liv.

2. Energi kan ses som en orsak till aktivitet t.ex. energi för att värma upp vattnet.
3. Energi förknippas med eller är synonymt med kraft och ström t.ex. kraft är

                                                
*Anmärkning från författaren. Eleverna i årskurs åtta har vid tillfället för
intervjuerna nyligen behandlat området organisk kemi i undervisningen.
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energi från en sak till en annan.
4. Energi är något som förbrukas
5. Energi är en produkt t.ex. oljan brinner och producerar värmeenergi.
6. Energi betraktas som något nästan materiellt av vätskekaraktär t.ex. flödar i

elledningarna.
 
En undersökning gjordes 1995 av 3000 slumpmässigt utvalda elever i årskurs 9
om energi. Andersson(3) ställde frågan:
”En bil som kör får energi genom att bensinen förbränns. Finns denna energi
innan förbränningen? Om Du svarat JA, så följ energin bakåt i steg så långt Du
kan och så detaljerat Du kan. Skriv ner hur Du tänker! Om du svarat NEJ, så
förklara hur Du tänkte!” Följande kategorier gick att skapa av 643 svar,
Andersson(3) sid 72:
 

 Inget svar, 2%
 Nej-svar, 57%

• Ej motiverat, 11%.
• Bensin behövs för att bilen skall köra, som människan behöver

föda, 2%.
• Energin bildas(uppstår) först när det händer något(start,

uppvärmning, användning...) och/eller när det händer finns ingen
energi, 7%.

• Energin bildas(uppstår, frigörs...) vid förbränning(vid reaktion,
när bensinen förbränns) och/eller bara bensin är ingen energi,
24%.

• Tecken på att energi finns innan förbränningen, 2%.
• Övrigt, 11%.
 

 Ja-svar, 40%
• Ej motiverat, 14%.
• Det finns energi i någon del av bilen(oftast batteriet, ibland

föraren, någon gång ospecificerat, 3%.
• Det finns energi i bensinen(som sedan omvandlas), 5%.
• Energin finns i oljan(som finns i hav, mark), 3%.
• Koppling växter/djur - bensin. Oljan kan nämnas som mellanled,

1%.
• Koppling sol - bensin. Växter/djur och olja nämnas för det mesta

som mellanled, men länken sol - växt är vag, 1%.
• Kedja solen, acceptabel energilänk(växter/djur, olja/bensin) 3%.
• Övrigt, 10%.

6.7.2  Diskussion om krafter, rörelse och energi.
Först och främst måste påpekas att frågan är ospecifik och kan ge flera riktiga
svar. Av de intervjuade eleverna var det ett fåtal som gav en beskrivning i flera
steg. Eleverna verka tycka att det var svårt att se samband i ämnet. Man kunde
också se att svaren påverkades av nyligen studerat område. Alla elever inser att
motorn driver bilen framåt men alla kan inte reda ut hur. Eleverna har svårt att
sätta ord till sina teorier. Litteraturen visar på en rad olika intressanta påstående
som kan jämföras med intervjuernas svar.
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6.8  Vad händer när man släpper en blykula och en fjäder samtidigt i
vakuum?
På frågan ”Vad händer när man släpper en blykula och en fjäder samtidigt i
vakuum?” förekom bl.a. följande svar:

Vakuum är ingen luft eller nåt det bara finns. De ramlar ner och
blykulan dras ner fortare eftersom den har större massa.(7p)

De faller och slutar aldrig falla. Kulan kommer först ner, men det
finns väl ingen dragningskraft?! Men om det finns, faller kulan
först för den är tyngst och fjädern är lättare. Hade det varit
dragningskraft hade de kommit ner ungefär samtidigt eftersom det
inte finns någon luft.(7f)

Om det inte är vakuum, hade i alla fall blykulan fallit fortast. Nu
vet jag inte om de faller överhuvudtaget. Men jag tror att blykulan
faller fortast, fast om det inte finns någon luft faller de lika fort.(8p)

De faller lika snabbt för att det finns inget som kan ta emot fjädern.
Vakuum är ju helt tomt och därför finns det ingen
motståndskraft.(9p)

Eftersom vakuum inte är någonting borde det inte hända något. De
borde bara stanna kvar.(9p)

Vakuum är som när man köper burkar med konserverade grejer
och då är det vakuum i. När man öppnar locket klickar det till och
det kommer ut. Vakuum är luft som är instängd någonstans. Kulan
åker ner och fjädern fortsätter uppåt och fladdrar omkring.(9f)

I vakuum faller de lika för att man inte har något luftmotstånd.(lärare)

Om de befinner sig i ett gravitationsfält och släpps från vila kommer båda att
accelereras och falla lika fort. Fjädern känner av en mycket mindre kraft med det
kompenseras precis av att det åtgår en mycket mindre kraft för att accelerera den
då dess massa är mycket mindre. Gravitationskraften är ju proportionell mot
massan.(Peter Münger, docent i teoretisk fysik.)
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18%

29% 6%

47%

De faller lika snabbt, 47%

Inget, 18%

Kulan faller snabbast då
den är tyngst, 29%

De faller lika då vikten är
lika i vakuum, 6%

Figur 19 Sammanställning av elevsvar på frågan: Vad händer när man släpper en
blykula och en fjäder samtidigt i vakuum?

Åtta av de intervjuade eleverna menar att de faller lika fort i vakuum. 3 menar att
inget kommer att hända. 5 tycker att kulan faller snabbast eftersom den är tyngst.
Någon säger att de faller lika eftersom vikten är lika i vakuum. Årskurs 7 och 9
resonerar sig fram till att de faller lika snabbt, bland årskurs 8 dominerar svaret att
kulan faller snabbast. Naiva svar förekommer också i årskurs 9 och 8 exempel på
dessa är att ”inget händer” eller att ”...vikten är lika i vakuum”.

6.8.1  Vad säger litteraturen om elevers tankar om vakuum?
Tyvärr verkar det som om inga tidigare undersökningar gjorts om ämnet. Ingen
litteratur funnen.

6.8.2  Diskussion om vakuum.

Denna fråga kan man säga till viss del är bunden till fråga 6.3 där vissa elever såg
dragningskraften bunden till atmosfären. Många av eleverna inledde sin
redogörelse med att spekulera över vad vakuum var. Många av dem hade ingen
teori eller inte tidigare stött på begreppet vakuum.
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7  Lärarperspektiv på elevernas fysikaliska
föreställningar.
Det är viktigt i undervisningen att det finns ett bra samspel mellan lärare och
elever. Lärarens metodik är många gånger avgörande för om eleven skall kunna
tillgodogöra sig undervisningen. Detta kan också vara grunden till att skapa ett
intresse för ämnet hos eleven. En god grund och metodik skapar fler möjligheter
till intresserade elever.

7.1  Intervju med lärare
Lärarens kunskaper om hur han/hon ska bemöta fysikaliska föreställningar är en
viktig del av undervisningen. Därför är det intressant att se lärarens åsikter om hur
fysikaliska föreställningar skall bemötas i undervisningen.

7.1.1  Om en elev har en sedan tidigare felaktig föreställning om ett fenomen,
hur hanterar du detta ?

Det bästa är om eleven kan själv få komma på det med hjälp av någon slags
laboration, för att kunna påtagligt se beviset. Då först kan man ändra sin
föreställning. Det hjälper inte om jag står och säger att: ”så är det inte”. Det kan
inte övertyga dem som ett laborativt sätt gör.(lärare)

7.1.2  Hur bemöter du frågor du själv aldrig tidigare tänkt på?

Kan jag svara på dem så gör jag det, men är det så att det är en fråga som jag
känner att jag inte kan svara på då säger jag det och att vi då får försöka ta reda
på det och lösa det gemensamt. Det är en pedagogisk finess i det hela som kan
göra de andra intresserade.(lärare)

7.2  Litteraturens syn på elevernas fysikaliska föreställningar.
Eleven kan inte ses som ett oskrivet blad utan har föreställningar som grundar sig
på tidigare erfarenheter enligt Björn Andersson. Högnäs menar att man kan se
eleven som ett oskrivet blad men enbart när man talar om begrepp och sedan
utifrån sin egen värld skapar eleven sina föreställningar.

”Ett barn vet ingenting om fysikaliska lagar till att börja med. Dess iakttagande
av t.ex. en studsande boll leder till intuitiva handlingar, det vet ju ingenting om
energitillförsel, kompressibilitet, infallsvinklar m.m.” Högnäs(12) sid 20

”Under tiden som barn upptäcker världen byggs en erfarenhet upp. Barnet
märker att ”ju mer det anstränger sig, desto större blir effekten på objektet.”
vidare lägger det också märke till att ju fler ämnen som påverkar desto större blir
effekten på föremålet. Rent fysiskt upptäcker också barnet att ”ju närmare desto
större effekt” som fysisk kontakt faktiskt utgör. Andersson(2) sid 3

Högnäs samtycker med Andersson och menar vidare att eleven inte bör flyttas
från sin vardagserfarenhet i undervisningen:

”Apparater, undervisningsmetoder och begrepp skall utvecklas genom ett
växelspel. När det gäller teknisk utrustning kan de från den tekniska omgivningen
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bekanta apparaterna utgöra mellansteg mellan utrustningen utom skolan och
utrustning i skolan. För att ha en perfekt undervisningssituation borde man ha ett
slutet system, där ingen utväxling av ämnen sker.” Högnäs(12) sid 20

I undervisningen utsätts eleven för möjligheten att dra egna slutsatser. Ekstig
menar att det är orimligt att förvänta sig att eleverna skall dra den ”rätta”
slutsatsen samtidigt som vi gör det.

”... som vi tidigare sett är teori inte relaterad till observation på ett unikt sätt; det
kan kanske finnas mer än en förklaring till varje fenomen. Därför kan vi inte
heller vänta oss att eleverna ska kunna dra de förväntade slutsatserna med hjälp
av ren induktion.” Ekstig(11) sid 59

Eleven ser mycket och kan ha svårt att dra den förväntade slutsatsen eftersom
eleven har en egen bild av omvärlden. Omgivningen relateras till individen och
individen ser sig själv i centrum, Imsen(13). Eleven strävar efter att förstå och
skapar egna teorier för att underlätta förståelsen. Andersson menar att dessa
förutsägelser inte behöver vara i linje med undervisningens mål.

”En del av omvärlden utgörs av fenomen som har att göra med temperatur och
värme, elektricitet, ljus, fasändringar, kemiska reaktioner o.dyl. Den växande
individen, som är aktiv och kunskapssökande, bearbetar erfarenheter från dessa
områden som ett led i en allmän strävan att förstå och förutsäga omvärlden. Detta
gör att eleven, då han eller hon ställs inför ett visst avsnitt av t.ex. fysikkursen, har
en benägenhet för vissa typer av föreställningar.” Andersson(9) sid 5

Detta innebär enligt Ekstig att eleven konstruerar en egen mening och tolkning i
alla sammanhang vilket skulle betyda att eleven själv har det yttersta ansvaret för
sin inlärning, vilket betyder att vissa elever håller med bestämdhet fast vid sina
referensramar trots undervisning.

”Detta kan innebära att barnen kan tillämpa de i skolan presenterade idéerna i de
stereotypa situationer som kan förekomma i skolan t.ex. på prov medan de inte
alls tillämpar dem utanför skolan för att få förklaring till de många situationer
och fenomen de möter till vardags.” Ekstig(11) sid 60

Andersson menar också att så är fallet. Han ser bekymrat på att vissa fysikaliska
föreställningar är mycket motståndskraftiga mot undervisning och lever kvar efter
skolans slut samtidigt som fysikundervisningen glöms bort.

”Vi står uppenbarligen inför ett intressant och betydelsefullt
undervisningsproblem.” Andersson(9) sid 6

Det finns andra problem med fysikaliska uppfattningar i undervisningen, problem
som skapar misstolkningar av begrepp.

”Ett resultat av utforskningen av de alternativa referensramarna är vidare att om
barnen gör en olämplig koppling till sina redan befintliga begrepp kan de
konstruera innebörder eller tolkningar som inte alls var avsedda eller förutsedda
av läraren”. Ekstig(11) sid 60
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Ekstig menar att situationen för undervisningen blir problematisk för läraren om
han/hon inte upptäcker problemet i tid. Ekstig, Andersson och Högnäs skriver att
enda sättet att komma åt dessa problem är att de uppdagas i undervisningen.
Läraren bör försöka ändra på dem genom att inte enbart motbevisa utan genom att
försöka skapa en annan insikt hos eleven om hur det egentligen hänger ihop.

Skolan bör enligt författarna ”...ge det uppväxande släktet en kritisk och
värderande inställning till företeelser i omvärlden...” Ekstig(11) sid 25 ”…inte
minst om man ser på astrologi… ”

”Läraren bör själv ha en genomtänkt syn på dessa frågor så att han eller hon har
en beredskap att möta den utmaning som dessa rörelser innebär och öppet
diskutera dem med eleverna.” Ekstig(11) sid 25

När en elev beskriver ett experiment han/hon utfört beskriver de alla det olika
eftersom alla ser olika saker och upplever det olika. Detsamma gäller vuxna som
t.ex. läser något och bildar då sig en egen uppfattning. Genom erfarenhet
konstrueras en egen mening vilket sedan påverkar hur man agerar i olika
situationer. Det noteras ofta att eleverna inte modifierat sina ursprungliga idéer
trots undervisning. Eleverna närmar sig problem utifrån sina tidigare kunskaper.
Vad eleven är kapabel att lära sig utgår alltså ifrån vad han kan tidigare. Denna
modell är baserad på hypotesen att information lagras i minnet i olika former och
att allt vi gör och säger baseras på dessa element eller grupper av element av
lagrad information, Driver(10).

7.3  Diskussion om vad läraren kan göra.
Läraren bör ha en ständigt pågående diskussion i ämnet där eleverna får vara
aktiva. Eleverna behöver utveckla sitt kritiska tänkande såväl mot omvärlden som
sina egna tankar. Detta skulle hjälpa eleven att skapa ett språk för sina
föreställningar. Genom diskussionen kommer ”tokiga” idéer fram och kan
bearbetas i större mån än om inte en fortlöpande diskussion pågår. Att låta
eleverna själva dra egna slutsatser kan skapa problem om inte slutsatserna följs
upp av en diskussion där eventuella missförstånd kan redas ut. Detta betyder inte
att elevens kreativitet måste hämmas. Att tala om för eleven att han/hon har fel är
förmodligen inte det bästa sättet att få eleven att omvärdera sina uppfattningar.
Eleven måste snarare själv inse sina misstag genom diskussion med andra elever.
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8  Diskussion
Så väl litteraturen som min egen intervjuundersökning visar på stora brister i
förståelse av centrala begrepp och fysikaliska fenomen hos så väl elever som
lärare. Studien visar att eleverna saknar uppfattning om vad kunskap är och varför
de lär sig saker. Likaså saknas den kritiska granskningen som jag anser är
behövligt i samhället. Undervisningen handlar inte om elevens vardag vilket
skulle underlätta inlärning. Trots detta har eleverna en tämligen positiv inställning
till ämnet.

Eleverna tycks ha en mycket pessimistisk bild av sina förkunskaper. Detta
påpekar eleverna beror på bristande undervisning från lärarna. Antagningsenheten
kan bara bekräfta att dåliga förkunskapskrav ställs och att inte utbildningarna ger
tillräcklig ämneskunskap. Andra förklaringar till bristerna i undervisningen kan
vara att skolorna tvingas anställa eller nyttja obehöriga lärare eftersom det råder
lärarbrist. Poängteras bör också att elevernas påpekande kan också bero på att
eleven har svårighet i att bedöma undervisning eftersom de kan sakna uppfattning
om vad kunskap är.
Felaktiga fysikaliska uppfattningar har en tendens att kunna gå förbi obemärkt
trots undervisning. En pågående och uppföljande diskussion i ämnet skulle kunna
avhjälpa detta enligt litteraturen.
Lärarna har själva svårt att bemöta problemen i undervisningen på grund av stress
och hård press. Detta undantränger möjligheten för eleven att utvecklas som
individ och möjligheten att diskutera ämnet.
Litteraturen påpekar också vikten i att varje medborgare skall undervisas i
naturvetenskap och fysik för att ett högteknologiskt välfärdssamhälle skall kunna
utvecklas.

Tyvärr blev inte undersökningen så omfattande som det var tänkt från början. Om
arbetet skulle göras om skulle jag inrikta mig på några få frågor inom ämnet.
Dessa skulle först provas i en provomgång och sedan omvärderas. Frågorna skulle
enbart beröra något område t.ex. elevers uppfattning av ljus. Först skulle frågorna
besvaras skriftligen och sedan uppföljas av intervju där eleven fick förklara sina
slutsatser. Detta tror jag skulle lättare skapa en bild av elevernas uppfattning och
tankar.

Det skulle också vara mycket intressant att följa ett antal elever genom deras
skoltid och se hur deras tankemönster inom ämnet utvecklas. Vidare skulle även
lärarens förmåga att utveckla elevernas ämnesfärdigheter vara intressant att
studera. Kanske skulle man se ett mönster hos dessa elever. Möjligen skulle man
kanske få svar på om eleverna utvecklas efter lärarens avsikter.
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11  Intervjufrågor till lärare

11.1  Del I Uppvärmningsfrågor till lärare

1. Hur upplever du fysikämnet?
Möjliga svar som kan hjälpa läraren att svara: utvecklande, svårt, trevligt...

2. Vad är fysik?
Möjliga svar som kan hjälpa läraren att svara: läran om lagar och samband...

3. Varför har man fysikundervisning?
Möjliga svar som kan hjälpa läraren att svara: viktigt, utvecklande, framtid...

4. Vad lägger du störst vikt vid i fysikundervisningen? Hur undervisar du?
Möjliga svar som kan hjälpa läraren att svara: laborationer, prov, ordning...

5. Vad lägger du störst vikt vid under planering av fysiklektioner?
Möjliga svar som kan hjälpa läraren att svara: god förberedelse av
ämneskunskaperna...

6. Hur undersöker du dina elevers kunskaper i ämnena?
Möjliga svar som kan hjälpa läraren att svara: skriftliga/muntliga prov,
läxförhör...

7. Hur stor roll spelar elevernas förkunskaper för undervisningen?
Möjliga svar som kan hjälpa läraren att svara: lite, viktigt för samband...

8. Finns det något som du upplever som särskilt svårt i undervisningen?
Möjliga svar som kan hjälpa läraren att svara: lämpliga laborationer som visar på
det intressanta, tidsbrist...

9. Om en elev har sedan tidigare en felaktig föreställning om, ett fenomen,
hur hanterar du detta ?
Möjliga svar som kan hjälpa läraren att svara: diskussion, utreder, ger den rätta,
motbevisar...

10. Hur bemöter du frågor du själv aldrig tidigare tänkt på?
Möjliga svar som kan hjälpa läraren att svara: nonchalerar, leder in på annan väg,
ber om att få återkomma och återkommer...
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11.2  Del II Fysikaliska frågor till lärare
Försök ge en fysikalisk förklaring till följande:

1. Varför blir det dag och natt?
Möjliga svar som kan hjälpa läraren att svara: solen går upp/ner...

2. Varför ser jag boken framför mig?
Möjliga svar som kan hjälpa läraren att svara: ljusets reflektion...

3. Varför ramlar inte månen ner? Varför ramlar inte solen ner?
Möjliga svar som kan hjälpa läraren att svara: för att den är långt borta, p.g.a.
gravitationen...

4. Vad är värme?
Möjliga svar som kan hjälpa läraren att svara: motsats till kyla,
molekylerna/atomerna rör sig...

5. Vad är en stjärna?
Möjliga svar som kan hjälpa läraren att svara: en sol som är långt bort, brinnande
klot, gaser som komprimeras...

6. Pelle och hans flickvän Stina är på rymdpromenad, Stina säger till Pelle
att han borde tagit på sig en varm halsduk för det är ganska kallt. När de
gått ett tag stannar de och Stina får en stor blöt puss på kinden av Pelle.
Stinas halsduk fladdrar och hon tappar en vante som faller ner.
Markera alla fel samt förklara dessa. Hur skulle det möjligen istället kunna
gå till?

7. Varför lyser glödlampan?
Möjliga svar som kan hjälpa läraren att svara: för att den får ström, flöde av
elektroner så att den blir varm...

8. Hur kan en bil förflytta sig framåt?
Möjliga svar som kan hjälpa läraren att svara: för att den har hjul, motor, bensin,
p.g.a. energiomvandling...

9. Vad händer när man släpper en blykula och en fjäder samtidigt i vakuum?
Möjliga svar som kan hjälpa läraren att svara: de faller lika fort, fjädern är lättare
alltså tar den längst tid, lika lång tid för båda p.g.a. gravitationen...
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12  Intervjufrågor till elev

12.1  Del I Uppvärmningsfrågor till eleven

1. Vad tycker du om fysik?
Möjliga svar som kan hjälpa eleven att svara: roligt, intressant, spännande,
svårt...

2. Beskriv för mig vad fysik handlar om.
Möjliga svar som kan hjälpa eleven att svara: experiment, massa, optik,
uppfinningar, ekonomi, utveckling, historia...

3. Varför har man fysik på schemat?
Möjliga svar som kan hjälpa eleven att svara: viktigt att kunna se världen ur andra
perspektiv, utveckling, historia...

4a) Hur stor roll spelar dina förkunskaper för undervisningen?
Möjliga svar som kan hjälpa eleven att svara: ingen, mycket allt hänger ihop...

 b) Glömmer du fakta som du skulle haft nytta av på lektionerna?
Möjliga svar som kan hjälpa eleven att svara: ja, nej, men det beror på att jag inte
förstår...

5. Finns det något som du upplever som särskilt svårt på fysiktimmarna?
Möjliga svar som kan hjälpa eleven att svara: svåra ord, laborera, diskutera, dra
slutsatser, samarbeta...
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12.2  Del II Fysikaliska frågor till eleven

Försök ge en fysikalisk förklaring till följande:

1. Varför blir det dag och natt?
Möjliga svar som kan hjälpa eleven att svara: solen går upp/ner...

2. Varför ser jag boken framför mig?
Möjliga svar som kan hjälpa eleven att svara: ögonen, ljuset, ljusets reflektion...

3. Varför ramlar inte månen ner? varför ramlar inte solen ner?
Möjliga svar som kan hjälpa eleven att svara: för att den är långt borta, p.g.a.
gravitationen...

4. Vad är värme?
Möjliga svar som kan hjälpa eleven att svara: motsats till kyla,
molekylerna/atomerna rör sig...

5. Vad är en stjärna?
Möjliga svar som kan hjälpa eleven att svara: en sol som är långt bort, brinnande
klot, gaser som komprimeras...

6. Pelle och hans flickvän Stina är på rymdpromenad, Stina säger till Pelle
att han borde tagit på sig en varm halsduk för det är ganska kallt. När de
gått ett tag stannar de och Stina får en stor blöt puss på kinden av Pelle.
Stinas halsduk fladdrar och hon tappar en vante som faller ner.
Markera alla fel samt förklara dessa. Hur skulle det möjligen istället kunna
gå till?

7. Varför lyser glödlampan?
Möjliga svar som kan hjälpa eleven att svara: för att den får ström, flöde av
elektroner så att den blir varm...

8. Hur kan en bil förflytta sig framåt?
Möjliga svar som kan hjälpa eleven att svara: för att den har hjul, motor, bensin,
p.g.a. energiomvandling...

9. Vad händer när man släpper en blykula och en fjäder samtidigt i vakuum?
Möjliga svar som kan hjälpa eleven att svara: de faller lika fort, fjädern är lättare
alltså tar den längst tid, lika lång tid för båda p.g.a. gravitationen…
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13  Redovisning av del I,
Uppvärmningsfrågor till lärare.
1. Hur upplever du fysikämnet?
Svårt att lära ut. Jag är i grunden igen fysiker. Men jag vet inte om det hör ihop på
så sätt. Det är ju inte mitt huvudämne och det som jag är mest intresserad av. Det
är svårt att lär ut och jag har svårt att kunna variera mig.

2. Vad är fysik?
Det är läran en massa fenomen och naturlagar.

3. Varför har man fysikundervisning?
Mycket av det som ingår i fysiken är ju förklaringar till hur vårt vardagsliv
fungerar precis som kemin och biologin är också. Att man på enkel nivå försöker
lära ut en abstrakt grej. T.ex. optiken att man konkretiserar den så passa att man
plockar ut delar på nått sätt så att man kan få ett hum om hur något fungerar. Och
så att man i sin allmänbildning kan få med sig vissa begrepp för att kunna förklara
en sak eller en apparat eller vad det nu kan vara för något.

4. Vad lägger du störst vikt vid i fysikundervisningen? Hur undervisar du?
Jag undervisar nog ganska traditionellt så att man har genom gångar av vissa
stycket och så varvar vi det med att de har egna laborationer.

5. Vad lägger du störst vikt vid under planering av fysiklektioner?
Ja det är att de skall få så mycket tid som möjligt för eget laborerande. Att man
även vid genomgång kanske väver in någon slags laboration som visar eller att
man ställer upp något som får dem att tänka. Sen kan man i undervisningen ha
vissa avsnitt som lämpar sig för mer eget undersökande arbetssätt men att de får
undersöka själva utan att jag står där och berättar.

6. Hur undersöker du dina elevers kunskaper i ämnena?
För det första ser man hur snabba de är och hur de fattar när de laborerar själva
och då testar man det även skriftligt som läxförhör och prov. Muntliga läxförhör
men aldrig muntliga prov. Någon gång har provet varit i form av en laboration där
man ska undersöka eller mäta något. Har man pratat om mätinstrument kan de få
avläsa sådana.

7. Hur stor roll spelar elevernas förkunskaper för undervisningen?
De förkunskaper som spelar roll är ju egentligen de grundläggande sakerna som
läsa skriva. Har man inte det med sig har man jättesvårt att föra anteckningar eller
kunna rita upp den laborationsuppställningen och sedan förklara. Det tror jag först
och främst är viktigt sen är det bra om man har en viss hum om vissa kategorier
och begrepp. Men i 7:an börjar man ju från grunden. Det de brukar ha med sig
från mellanstadiet är elläran.
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8. Finns det något som du upplever som särskilt svårt i undervisningen?
Ibland kan man känna en viss frustration över att jag själv inte är fullt så insatt i
hur saker och ting fungerar som lagar och sånt. Då blir det svårt när det förr eller
senare kommer frågor och då är det svårt att förklara. Den svårighet jag ser är att
jag i min utbildning inte har heltäckande. Ibland när man kommer in på ett mycket
teoretiskt avsnitt så känner man att man inte har fullt så mycket material som man
vill ha och kunna åskådliggöra det man pratar om. Men det beror på att jag inte
har så mycket kunskap om det.

9. Om en elev har sedan tidigare en felaktig föreställning om ett fenomen,
hur hanterar du detta ?
Det bästa är om eleven kan själv få komma på det med hjälp av någon slags
laboration för att kunna påtagligt se beviset. Då först kan man ändra sin
föreställning. Det hjälper inte om jag står och säger att så är det inte utan så här är
det. Det kan inte övertyga dem som ett laborativt sätt gör.

10. Hur bemöter du frågor du själv aldrig tidigare tänkt på?
Kan jag svara på dem så gör jag det men är det så att det är en fråga som jag
känner att jag inte heller kan svara på då säger jag det och att vi då får försöka ta
reda på det och lösa det gemensamt. Det är en pedagogisk finnes i det hela som
kan göra de andra intresserade.
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14  Redovisning av del II, Fysikaliska
frågor till lärare

Försök ge en fysikalisk förklaring till följande:

1. Varför blir det dag och natt?
Det är för att jorden snurrar runt sin axel. Solen finns i centrum och jorden snurrar
ju runt solen så att vi får årstiderna. Jorden i sin tur snurrar runt sin egen axel. Och
då blir en sida sol sida och en annan i skuggan.

2. Varför ser jag boken framför mig?
Det förutsätter att det är ljust. Är det ljust reflekterar ju alla ytor sol ljuset så att
vårt öga uppfattar det som en bild. Är det mörkt finns det inget ljus som kan
återkasta och då ser man inte.

3. Varför ramlar inte månen ner? Varför ramlar inte solen ner?
Jorden har en dragningskraft som gör att månen ligger i sin bana runt jorden.
Solen är en väldigt stor kropp som utövar en dragningskraft på planeter som finns
runt solen. Och vart skulle den ramla ner.

4. Vad är värme?
Det är en sorts energi. Det kan spridas på olika sätt och solen är en värmekälla.
Som ger oss sol strålning. Sen kan värme komma från kemiska reaktioner. En
slags energi.

5. Vad är en stjärna?
Vår sol är en stjärna och där är det mängden av ihopslagningar av väte vilket
frigör en enorm energi i synligt intervall och vi ser stjärnan som lysande. Stjärnan
är en ofantlig massa stor materia av olika slag i gasform.

7. Varför lyser glödlampan?
Du upphettar en tråd till sån temperatur så att elektronerna börjar hoppa från skal
till skal i atomen och då uppstår det ljus. Elektronerna kommer från en strömkälla.

8. Hur kan en bil förflytta sig framåt?
Hjul, motor, bränsle. Bränslet driver motorn vilket antingen kan var bensin eller el
som hos en elbil.

9. Vad händer när man släpper en blykula och en fjäder samtidigt i vakuum?
I vakuum faller de lika för att man inte har något luftmotstånd.


