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Sammanfattning 
I detta examensarbete undersöks fem lärares uppfattningar om elevers svårigheter med 

innehåll i mekanik, samt vilka strategier lärare uppger att de använder för att lära ut detta 

innehåll.  För att undersöka detta har intervjuer gjorts med fem lärare från samma område i 

Sverige. Några generella slutsatser från resultatet kan därför inte göras, däremot ges en inblick 

i vilka svårigheter dessa lärare uppfattar att elever har och vilka strategier de säger sig 

använda.  Resultatet från detta examensarbete kan vara intressant som ett underlag för vidare 

forskning och utgöra en inspirationskälla för lärarstudenter och lärare. Det framkommer att 

lärare inte uppfattar att mekanik är svårt jämfört mot andra områden i fysik. De svårigheter 

som ändå uppstår i mekanik kopplar lärarna till elevers tidigare erfarenheter, 

vardagsförståelse, och att fysik är abstrakt med svår matematik och modeller.  Strategier som 

lärare använder, när de uppmärksammat elevers svårigheter i mekanik, är att anknyta exempel 

till verkligheten. Att använda sig av praktiska exempel, där elever får känna på fysiken. Att ge 

mer tid och fler exempel. Att revidera lektionsinnehållet och hitta bättre förklaringsmodeller. 

Att diskutera fysik både mellan lärare – elev, elev-elev och genom diskussionen testa elevers 

hypoteser om fysikaliska fenomen. 

Nyckelord 
Fysikdidaktik, lärarstrategier, mekanik,  vardagsförståelse, elevers svårigheter, uppfattningar. 
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1. Bakgrund 
Detta examensarbete är skrivet inom lärarprogrammets sista kurs i allmänt utbildningsområde. 

Det kan kategoriseras under forskningsområdet fysikdidaktik och syftar till att ge läsaren en 

större förståelse för lärares uppfattningar om undervisning av mekanik i gymnasieskolan. Det 

riktar sig främst till lärare och lärarstudenter, som kan finna inspiration och idèer till 

undervisning, men riktar sig även till andra grupper intresserade av skolvärlden. 

1.1 Lärande i fysikområdet mekanik 

Under denna del av bakgrunden kommer litteratur som berör lärande och undervisning på 

fysikområdet mekanik presenteras och redogöras för, både allmändidaktiska teorier 

fysikdidaktiker stödjer sig mot och lärandeteorier eller lärandestrategier specifika för 

fysikdidaktiker.  

När det pratas om lärande fokuseras det ofta på lärande av begrepp. Begrepp är ett ord som 

behöver preciseras eftersom Aufschnaiter och Aufschnaiter (2007) skriver att ordet begrepp 

kan bli förvirrande då innebörden av ordet kan skilja sig åt mellan forskare inom samma 

forskingsfält. Galili och Lehavi (2006) gör en genomgång av hur forskare använt ordet 

begrepp. Deras definition valdes i studien eftersom den grundar sig på en systematisk 

genomgång av annan litteratur, där andra forskare kortfattat motiverat betydelsen eller inte 

gett någon beskrivning. Galili och Lehavi (2006)  skriver att positivistiska filosofer 

uppmärksammat att fysik, till skillnad från matematik, kräver mer än bara teoretiska 

definitioner för att definera begrepp eftersom förståelsen ligger på flera nivåer och en enda 

definition inte ger hela bilden. Därför är det nödvändigt att använda både teoretiska 

(nominala) och operativa (epistemiska) definitioner till begrepp.  

Nominala definitioner är enligt Galili och Lehavi (2006) förklaringar som knyter begrepp till 

andra begrepp med formler eller ord.  Epistemiska definitioner är enligt Galili ovh Lehavi 

(2006) förklaringar som har att göra med tillvägagångssätt och mätningar. Om lärare använder 

sig av bägge sätten att definera begrepp, vilket är önskvärt, menar Galili och Lehavi (2006) att 

man har en sammansatt förståelse av ett specifikt begrepp.  Att ge en nominal definition av 

begreppet kraft, menar Galili och Lehavi (2006), kan göras genom att beskriva kraft som en 

vektorstorhet som ger upphov till acceleration för att ge ett exempel. En Epistemisk definition 

av kraft kan göras genom att beskriva hur ett föremål beter sig när det utsätts för en kraft t.e.x 

en fjäder.  Rowlands, Graham, Berry och McWilliam (2007) skriver om schemateorin,  där 

många begrepp tillsammans bildar ett schema, där individen får förståelse på ett område. De 
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menar att man inte bör särskilja enstaka begrepp utan de måste sättas i sammanhang med 

andra begrepp.  

 

Hur lär sig elever nya begrepp? För att besvara den frågan behövs teorier för lärande. Att 

prata om lärande och teorier för lärande har det redan skrivits spaltmeter om. Meningen med 

detta examensarbete är inte att presentera en fullödig sammanfattning av dessa teorier. Men 

allmäna lärandeteorier går inte att bortse från, då fysikdidaktiska forskare stödjer sig mot en 

del av dessa lärandeteorier. En del artiklar som handlar om begreppsförståelse inom mekanik 

nämner explicit vilken lärandeteori de stödjer sig mot; t.e.x (Posner, Strike, Hewson och 

Gertzog,1982; Tsai, 2002; Graham och Rowlands, 2000). De anger konstruktuvismen som 

bakomliggande kunskapsteori, men merparten gör det inte b.l.a (Sing, 2008; Thornton och 

Sokoloff, 1998) . Det framkommer dock tydligt att de artikelförfattare som inte explicit 

nämner vilken teori de stödjer sig på ändå ser språket och interaktion mellan elever och lärare 

som grunden till kunskap. Envägskommunikation, föreläsningar mm benämner de som 

traditionell undervisning vilket i dessa texter får en negativ klang. Traditionell undervisning 

stödjer sig på empirism och logisk positivism skriver Tsai  (2002), som han menar har sina 

rötter i behaviourismen.  

 

Trumper (2003) ger en historisk tillbakablick på teorier för lärande. Han skriver att forskare 

inom naturvetenskap på 1960-talet började ifrågasätta den dåvarande rådande modellen för 

lärande. Modellen kallar Trumper (2003) för överföringsmodell, som tänker sig att kunskap 

överförs bit för bit från en aukoritet. Modellen ersattes senare av en konstruktuvistisk modell, 

som menar att lärande blir ett resultat av ständiga tolkningar som individen gör när denne 

kommer i kontakt med omgivningen. På 1980-talet anger Trumper (2003) att även denna 

modell kom att tappa i betydelse för att alltmer ersättas av en socialkonstruktuvistisk modell, 

som även anger språket som en viktig källa för lärande. Säljö (2000)  klargör skillnaden 

mellan konstruktuvism och socialkonstruktuvismen och säger att konstruktuvismen har en mer 

personlig prägel, där lärandet sker hos individen. Medan lärandet i den social- 

konstrukruvistiska teorin i större utsträckning betonar miljöns påverkan och språket som 

vertkyg.  

Tänkande kommer inte i kontakt med omvärlden direkt utan medieras via olika redskap, 

intellektuellt genom språket eller via artefakter , Säljö (2000). Tänkandet och vår 

föreställningsvärld påverkas således av och är framvuxet ur kulturen genom språket och 
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fysiska objekt enligt Säljö (2000). Redish (1997) poängterar den praktiska biten, att göra 

något för att lära sig. Det räcker inte att enbart diskutera, läraren måste koppla till en verklig 

värld genom något konkret exempel.  Redish (1997) menar att aktiv diskussion och praktik 

bör kombineras, d.v.s ”brains-on”-  och  ”hands-on”- aktiviteter bör genomsyra undervisning.  

Hofstein och Lunetta (2004) ger samma bild och citerar några artiklar som poängterar 

betydelsen av att elever praktiskt får utföra något och samtidigt vara aktiva i en diskussion, 

(minds-on, hands-on). 

Inom den naturvetenskapliga forskningen, och så även inom mekanik, har forskare 

uppmärksammat att elever har föreställningar om fysik när de kommer till skolan som står i 

strid mot en vetenskaplig förklaring av samma fenomen. (Mueller, Bewes, Sharma och 

Reinmann, 2007; Thornton och Sokoloff, 1998; Yilmaz, Eryilmaz och Geban, 2006). Graham 

och Rowlands (2000) skriver att forskare benämnt elevers tidigare förståelse för olika saker 

b.l.a förförståelse, tidigare förståelse, alternativt system, alternativ begreppsförståelse eller 

missuppfattningar etc. Andersson (2001), svensk forskare, kallar dessa missuppfattningar 

vardagsförståelse och nämner som exempel att det är vanligt att elever tror att kraften alltid är 

riktad efter hastighetsvektorn. Jag kommer i detta examensarbete använda mig av ordet 

vardagsförståelse när jag pratar om elevers tidigare förståelse av fysik eller hänvisa till elevers 

tidigare erfarenheter. 

 

Graham och Rowlands (2000) och Rowlands m.fl. (2007) har delvis en annan uppfattning om 

elevers vardagsföreställningar. De vill nyansera bilden av vardagsföreställningar och hävdar 

att elever inte alls behöver bära med sig sådana till undervisning. De menar att elever kan 

svara intuitivt eller spontant på frågor inom mekanik och att ”sunt förnuft” ger dem ett 

intuitivt fel svar. Dessa författare menar att det inte går att avgöra om elever har 

vardagsföreställningar eller inte och tycker inte man ska utforma undervisning med 

utgångspunkten att de har detta. Rowlands m.fl. (2007) anger schemateorin som svar på 

varför elever har svårt med mekanik, de har inte kunskaper om begrepp när de kommer till 

undervisning och måste få tid till att relatera nya begrepp till begrepp de känner igen.  

Oavsett vilken av dessa synsätt man väljer att tro på finns det tydliga indikationer 

internationellt och nationellt att studenter trots undervisning på universitet fortfarande har 

svårt för förståelse inom mekanik. (Thornton och Sokoloff, 1998; Bernhard, 2010; Thornton, 

2008).  Thornton (2008) och Posner m.fl. (1982)  skriver att det finns en samstämmighet kring 

ineffektiviteten på traditionell undervisning internationellt och de påstår att möjligheter till 
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lärande är begränsande, då en förutsättning för implementering av nya begrepp kräver 

diskussion och/eller feedback. Forskare inom naturvetenskapliga ämnen 

 har därför försökt hitta användbara undervisningsstrategier för begreppsbildning inom 

mekanik. Ett flertal grundar sig på Posner m.fl. (1982) teoribildning om förändring av 

begreppsförståelse, se b.l.a Ahtee och Hakkarainen (2005), Yilmaz m.fl. (2006), Hewson och 

Hewson (1984) samt Pajares (1992). Rowlands m.fl. (2007) skriver att Posner m.fl. (1982) 

teoribildning varit den mest inflytelserika i forskningen kring förändrad begreppsförståelse.  

 

Enligt Posner m.fl. (1982) är assimilering den process som individen använder när denne 

inkorporerar nya begrepp till existerande uppfattningar. Ackommodering1 sker när ny 

information (anomalier) inte kan assimlieras och individens uppfattningar måste korrigeras 

eller byggas om. Både assimilering och ackommodering resulterar i förändring av 

begreppsförståelse, men ackommodation är att likna vid ett paradigmskifte. Hur elever  

uppfattar begrepp och förstår dess innebörd tar sin ståndpunkt i vilka referensramar de har 

sedan tidigare. Därför menar Posner m.fl. (1982) att utgångspunkten när läraren arbetar med 

förändring av begreppsförstålse ska vara att begreppsinnehållet är rimligt och förståeligt för 

individen. Posner m.fl. (1982) föreslår vidare att eleven måste finna sina uppfattningar om 

begrepp otillfredställande för att förklara ett fenomen och att begreppet bör kunna utvidgas till 

nya områden d.v.s vara generellt. 

 

Yilmaz m.fl. (2006) nämner två modeller, kognitiva konflikter och den brobryggande 

metoden, analogimetoden2, för förändring av begreppsförståelse. Teorin kommer från Posner 

m.fl. (1982) Båda strategierna talar om vikten av att läraren ska vara initierad och ha en god 

översikt på vanliga vardagsföreställningar i planerandet av undervisningen, Yilmaz m.fl. 

(2006). För att få en översikt kan läraren använda sig av färdiga enkäter för mekanik som 

FMCE i Thornton och Sokoloff (1998) eller FCI i Martìn-Blas, Seidel och Serrano-Fernandez 

(2010) eller på annat sätt ta reda på dessa missuppfattningar. Kognitiv konflikt som metod 

innebär att läraren låter elever komma med förklaringsmodeller på en given situation, därefter 

blir målet för läraren att presentera anomalier som gör att eleven överger sin egen 

förklaringsmodell och anammar den vetenskapliga tolkningen vilket sker när eleven själv 

finner den vetenskaplig förklaringen mer tillfredställande, Yilmaz m.fl. (2006).   

                                                           
1 Accomodation (Svensk översättning) 
2 Bridging  
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POE ( predict, observe, explain) är en strategi för undervisning i naturvetenskapliga ämnen 

som utgår från kognitiva konflikter. Den består av  3 steg. För det första förväntas eleven 

komma med en hypotes om ett givet fenomen eller situation och motivera sin ståndpunkt. För 

det andra bör eleven beskriva vad de ser hända, och för det tredje ska de jämföra det 

observerade med sin hypotes och få dem att stämma överens.  (White och Gunstone, 1992). 

Hofstein och Lunetta (2004) skriver att denna strategi kan vara effektiv för att elever blir 

medvetna om sina föreställningar och om de är felaktiga är det sannolikt att en kognitiv 

konflikt uppstår.  Men det är inte självklart att en kognitiv konflikt uppstår, det är viktigt att 

eleven medvetandegörs om skillnaden, om det finns en sådan, för att inte befästa sina 

föreställningar.(Hofstein och Lunetta, 2004). 

Den andra metoden, analogimetoden, går ut på att läraren ställer ett specifikt påstående kring 

en fysikalisk situation eller fenomen.  Om elever visar skepsis mot detta påstående, det s.k 

målfallet3, föreslår läraren ett nytt påstående, ankare4, som alla kan vara överens om. Detta 

exempel kallas ankare, eller ankaranalogi, för att påståendet/exemplet är av sådan art att det 

intuitivt känns rätt. Därefter ber läraren eleverna jämföra ankaret med målfallet, tanken är att 

elever ska se likheter. Om eleven inte lyckas, presenterar läraren ytterligare exempel som 

ligger mellan målfallet och ankaret. När eleven till slut förstått innehållet, slutar läraren 

presentera analogier.(Yilmaz m.fl. 2006). 

1.2 Lärares uppfattningar 

Hittills har jag redogjort för några lärarstrategier som enligt forskare är effektiva för att ge 

elever förståelse av begrepp inom fysik. De flesta forskare har gjort undersökningar på egna 

kurser som de undervisat på universitetet. Mitt huvudintresse i examensarbetet är att 

undersöka lärares strategier i mekanik på gymnasienivå och då höra hur lärare säger att de 

undervisar. Det har gjorts ett fåtal närliggande undersökningar på lärares uppfattningar om 

undervisning kopplat mot mekanik, men ingen studie i Sverige, eller med exakt samma 

frågeställningar som i detta examensarbete vad jag har funnit. Innan jag lämnar  

bakgrundsdelen i examensarbetet måste jag även ge en bakgrund till begreppet uppfattning5 

Detta för att ge en tydligare bild av hur man kan tolka resultatet från intervjuerna med lärarna 

i denna studie. 

                                                           
3 Target case 
4 Anchor 
5 Belief (Svensk översättning) 
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För att förtydliga, när  lärares uppfattning diskuteras i detta examensarbete avses  lärares 

uppfattning om undervisning, vilka man kan förmoda kommer påverka praktiken. Det är ett 

viktigt klargörande. Lärare har uppfattningar om andra förhållanden i samhället, men de 

innefattas inte i detta examensarbete, även om de kan påverka undervisningen och synen på 

lärande. Det har framkommit i flertalet studier att lärares påstådda agerande inte 

nödvändigtvis behöver implementeras i undervisning. (Keys, 2005;  Zohar och Bronshtein, 

2005; Waters-Adams, 2006). Forskarna i Keys (2005) studie frågar lärare varför de inte 

handlar efter vad de säger. Förklaringen lärarna ger är att de inte har tillräckliga resurser eller 

brist på tid för att implementera sina uppfattningar i praktiken, de efterfrågar också 

kompetensutveckling. Tsai (2007) visar att lärare ibland agerar efter vad de uppgett i 

intervjuer. Med ovanstående i beaktande, kan vi dra slutsatsen att lärare kan handla efter vad 

de säger, men de behöver inte göra det.   

 

Keys (2005) skriver om inrotade uppfattningar6, detta är uppfattningar som implementeras i 

undervisning. Keys (2005) presenterade även orsaker till varför lärare säger saker när de inte 

handlar därefter. Han delade in lärares uppfattningar från sin studie i fyra kategorier. 

Platonska uppfattningar7, ideala uppfattningar som inte till fullo är förstådda av individen. 

Organisatoriska uppfattningar8, uppfattningar införda av kollegor, läroplan eller 

organisationen läraren verkar i.  För att harmoni ska råda, ger läraren muntligt stöd även om 

denne senare inte behöver agera efter dessa.  Åtföljande uppfattningar9, uppfattningar som 

organisationen eftersträvar, men läraren inte förstår. Transitionella uppfattningar10, 

uppfattningar som kommit till av en nödvändighet på förändring, dessa uppfattningar behöver 

mer tid för att bli inrotade. Från Keys (2005) studie blir det tydligt att lärare kan säga en sak, 

men inte behöver ha en avsikt att handla därefter. Det är nu dags att definera begreppet 

uppfattning. 

 

Pajares (1992) skriver att det finns ett behov att definera dessa närliggande ord med ett 

begrepp eftersom det då blir tydligare vad som menas i en vetenskaplig debatt. Pajares (1992) 

menar att uppfattningar inte kan bli direkt observerade av vad en individ säger, eller vad 

denne avser att göra. Det har också framgått  tidigare i bakgrunden. Därför måste en bättre 

                                                           
6 Entrenched beliefs 
7 Platonic expressed beliefs 
8 Organisational beliefs 
9 Associated beliefs 
10 Transitional beliefs 
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bild av begreppet uppfattning grunda sig på  vad en individ säger11, avser12 och gör13. 

Begreppet uppfattning grundar sig alltså enligt Pajares (1992) synsätt på alla dessa tre 

komponenter. När en grupp av uppfattningar hopar sig kring ett ämne eller situation, där 

läraren är benägen att agera, utvecklar läraren en attityd14.  Uppfattningar kan även utvecklas 

till värden15 om det finns ett tvång till handling. Uppfattning, attityder, och värden utgör 

tillsammans en individs system av uppfattning16. 

 

Uppfattningar tenderas att bildas tidigt under uppväxten, när de väl är formade har människor 

en tendens att selektivt sortera bort information som strider mot uppfattningen och låta 

information som stärker en uppfattning underbygga denna. På ett personligt plan bringar 

systemet av uppfattningar ordning i tillvaron och reducerar stress och förvirring. Det är också 

därför de är svåra att förändra, de är knutna till känslor menar Pajares (1992). Det är svårt att 

särskilja lärares uppfattningar från kunskap. För att göra en form av distinktion, skriver 

Pajares (1992) att uppfattningar praktiskt taget är oförändrade och när de ändras är det inte 

argumenation eller förnuft som gör att de ändras. Kunskap är däremot öppen för utvärdering 

och är mer objektiv. Slutsatsen är att uppfattningar influerar läraren i klassrummets praktik 

men att agerandet i klassrummet kan skilja sig på grund av tidigare erfarenheter. 

 

Tsai (2002) ger en annan definiton till begreppet system av uppfattning, han menar att läraren 

har ett system av uppfattningar kring t.e.x lärande i naturvenskap, undervisning om 

naturvetenskap och naturvetenskapens karaktär. Tsai (2002) menar att uppfattningar om olika 

närliggande system ofta liknar varandra, vilket också gör att en förändrad uppfattning inom ett 

system kan påverka ett annat. Begreppet uppfattning är således inte enhetligt och av vissa 

forskare används det fortfarande synonymt med andra liknande ord,  trots Pajares (1992) 

försök att ge en enhetlig bild av begreppet uppfattning. Detta examensarbete försöker följa 

Pajares (1992) definition av begreppet eftersom annan litteratur funnit att det är en skillnad 

inte bara på vad läraren säger och gör, men och på vad hon säger och avser att göra. 

Examensarbetet kommer fokusera på den första aspekten av lärares uppfattning, vad lärare 

                                                           
11 Say (Svensk översättning) 
12 Intend (Svensk översättning) 
13 Do (Svensk översättning) 
14 Attitude (Svensk översättning) 
15 Values (Svensk översättning) 
16 Belief system (Svensk översättning) 
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säger om sin egen undervisning i mekanik, vilka strategier de säger att de använder och vilket 

innehåll som de uppfattar att elever har svårt med. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur lärare resonerar kring sin undervisning och 

elevers lärande i mekanik. Detta görs för att undersöka om de på samma sätt som 

fysikdidaktiska forskare uppmärksammat att elever har särskilda svårigheter begrepp inom 

mekanik. Om lärarna uppfattar att elever har svårigheter med innehåll i mekanik, blir nästa 

steg att undersöka hur lärarna hanterar elevers svårigheter vid planering av undervisning. 

Frågeställningarna blir då:  

 

1. Vilka olika svårigheter har fysiklärare uppfattat att elever har med innehåll i mekanik? 

  

2. Vilka lärandestrategier uppger fysiklärare att de använder i mekanik, där de av 

erfarenhet vet att elever har svårigheter?    
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2. Metod 
I metodkapitlet kommer metod för att samla data, metod för att analysera data redovisas och 

motiveras i egna underkapitel. Andra underkapitel är reliabilitet och validitet samt etiska 

aspekter där tillförlitligheten i denna undersökning diskuteras samt vilka etiska aspekter som 

följts. 

2.1 Metod att samla data 

Under denna rubrik kommer metod för att samla data presenteras. 

2.1.1 Urval  

För att besvara examensarbetets frågeställningar har lärare intervjuats. Dalen (2007) skriver 

att kvalitativa forskningsmetoder passar särskilt bra när forskaren vill utforska informanters 

”livsvärld”, d.v.s hur de uppfattar företeelser och förhåller sig till dessa i sin sociala 

verklighet. Eftersom examensarbetet utforskar lärares uppfattningar, passar alltså den 

kvalitativa metoden för detta examensarbete. Kvalitativa metoder är ett vitt begrepp för 

många saker, deltagande observation, fokusgrupper, språkbaserade metoder och kvalitativa 

intervjuer skriver Bryman (2002). Detta examensarbete kommer att använda sig av kvalitativa 

intervjuer. Det urval som gjorts i examensarbetet är att att lärarna ska ha lärarexamen och 

undervisat i minst 5 år. Anledningen till detta urval är att det säkrar att lärarna har erfarenhet 

från undervisning och att deras uppfattningar antas färgas av erfarenheter från undervisning. 

Ett återkommande problem som kvalitativa forskare har är antalet informanter, skriver 

Bryman (2002). Anledningen är att intervjun som metod är en tidskrävande process jämfört 

mot t.e.x enkäter och en kvantitativ metod. Vinsten forskare får med en kvalitativ metod är en 

större inblick i hur informanterna uppfattar sin sociala verklighet. Vilket också är  den  största 

motiveringen till varför intervju som metod valdes i detta examensarbete. Intervjuer ger det 

bästa svaret på frågeställningarna, eftersom examensarbetet avser undersöka lärares 

uppfattningar. 

Lärarna som deltar i studien kommer från två gymnasieskolor i samma region i Sverige. Valet 

av skolor grundar sig på tidigare kontakter som dels författaren till examensarbetet hade och 

dels kontakter som handledaren hade. Det var alltså inget systematiskt urval av informanter 

som gjordes.  

2.1.2 Intervjuguiden 

Samtalen spelades in med hjälp av en diktafon och transkriberades, transkriberingen 

analyserades och ett resultat växte fram som besvarar frågestälningarna. För att säkerställa att 
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empirin som spelades in, motsvarade examensarbetets frågeställningar utvecklades en 

intervjuguide, 

Intervjuguiden (Se bilaga 2) i denna undersökning är gjord för att passa till vad Bryman 

(2002) och Dalen (2007) kallar för semi- strukturerad intervju. En semi-strukturerad intervju 

är en flexibel intervjuform där ett visst antal frågor återkommer. Men de behöver inte 

avhandlas i ordning och andra frågor som dyker upp i samband med intervjun kan diskuteras, 

Bryman (2002).  Ett stöd när intervjuguiden skrevs var handledarens synpunkter, dessa hjälpte 

till att formulera frågor som svarade mot frågeställningarna. Hjälp hämtades även från Dalen 

(2007) som b.la. ger följande råd: 

� Första frågorna ska få personen att må bra och avslappnad. 

� Frågor som gör att informanterna berättar fritt. 

� Att göra en provintervju, är frågorna rätt utformade eller behöver intervjuguiden 

se annorlunda ut? 

� Tydliga frågor 

� Inga känsliga frågor eller ledande. 

� Att be personen beskriva någonting kan vara bra. 

Bryman (2002) skriver att det kan vara bra att ha ett visst mönster i intervjuguiden så att det 

blir tydligt när informanten svarar på en frågeställning. Därför behandlar intervjuguiden första 

frågeställningen med de inledande frågorna för att därefter byta fokus till den andra 

frågeställningen. Dessutom lämnade jag ett fält för bakgrundsinformation eftersom både 

Bryman (2002) och Dalen (2007) ansåg att det var viktigt för att kunna sätta informantens 

svar i ett sammanhang. 

Efter provintervjun korrigerades inte intervjuguiden, eftersom det upplevdes som att guiden 

var bra som den var.  

2.2 Metod att analysera data 

Under denna rubrik kommer metoden som använts för att analysera data presenteras. 

2.2.1 Informanter 

Alla informanter gavs fingerade namn, för att uppfylla konfidenskravet. De gavs namn efter 

alfabetet och kön. Därför är t.e.x Adam man och Erika kvinna. En tabell med 

bakgrundsuppgifter återfinns i tabell 1 nedan. 
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 Ålder [år] Erfarenhet [år] Kön 
Adam 46 10 Man 
Bertil 35 5 Man 
Christian 57 20 Man 
Doris 58 35 Kvinna 
Erika 53 10 Kvinna 
Tabell 1. Bakgrundsuppgifter informanter. 

2.2.2 Analys 

Den empiri som examensarbetet bygger på kommer från inspelade intervjuer med 

gymnasielärare i matematik och fysik. Samtalen spelades in med en batteridriven diktafon 

som lades på bordet vid intervjutillfället, mellan forskare och informant. De inspelade 

intervjuerna transkriberades först till text, ordagrant efter vad informanterna sade. Det föll 

trots detta bort en hel del som har relevans för samtalen. T.e.x gester, som kunde bestå av 

handrörelser, ansiktsuttryck eller nickningar med huvud.  När transkriberingen var klar 

började analysen av data, som bestod av tre steg.  

Fas 1 

I det första steget handlade det om att få en överblick över materialet, vilka lärare sade vad 

och hur besvarade detta frågeställningarna? Lärares utsagor skrevs ner på papper och kunde 

jämföras mot varandra. Områden började så småningom att framträda, det som kvarstod var 

att strukturera upp områden till kategorier. 

 

Fas 2 

Detta steg handlade om att bestämma sig för kategorier. Jag utgick då från mina anteckningar 

från fas 1 och ritade tankekartor liknande dem i figur 1 och figur 2. Här ändrade jag mig flera 

gånger tills jag blev nöjd. Den största svårigheten gav frågeställning 2. Svårigheten bestod i 

om kategoriseringen skulle efter undervisningssätt, som demonstrationer, laborationer, 

genomgångar, grupparbeten eller kommunikationsform. I slutändan valde jag att kategorisera 

efter hur samtalet tedde sig vid vissa situationer. 

 

Fas 3 

Denna fas bestod av att beskriva de valda kategorierna och styrka upp giltigheten med citat 

från lärare. Kategorierna som svarar mot respektive frågeställning presenteras och beskrivs i 

resultatet d.v.s nästa kapitel. 
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2.3 Reliabilitet och validitet 

Hög validitet talar om forskning mäter det den avser att göra, svarar resultatet mot 

frågeställningen? Reliabilitet handlar om tillförlitligheten hos resultatet, beror resultat på 

slumpen eller tillfälligheter? Dessa begrepp säger Bryman (2002) har mindre betydelse för 

kvalitativa forskare, eftersom mätning och jämförelser av rådata inte är det som står i fokus. 

Han skriver också att vissa är tveksamma om begeppen överhuvudtaget ska användas, men 

redogör för hur vissa kvalitativa forskare behandlar reliabilitet och validitet i termer av intern 

och extern reliabilitet och validitet.  

Extern reliabilitet är som tidigare sagts om studien fått samma resultat om den upprepats. Det 

kan vara svårt menar  Bryman (2002) då en social miljö är föränderlig vilket gör att resultaten 

förändras. För tillfället sjösätts en ny läroplan och nya kursplaner, parallellt med att lärare 

följer den gamla kursplanen när de planerar undervisning. I och med detta är det rimligt att 

anta att lärares uppfattningar troligtvis ändras med tiden. En intern reliabilitet är inte 

tillämpbart på denna studie eftersom Bryman (2002) skriver att intern reliabilitet avser 

forskarlag där medlemmar kanske tolkar insamlad empiri olika och därmed genererar 

sinsemellan olika resultat. 

 
Den interna validiteten handlar om man observerar eller mäter det man avser att göra. I detta 

examensarbete är det viktigt att  intervjufrågorna eller intervjuguiden utformas på ett sätt som 

gör att de kan besvara undersökningens frågeställningar. För att stärka validiteten gjordes en 

prov- intervju för att testa intervjuguidens utformning. 

 

Den externa validiteten handlar om generaliserbarhet d.v.s om det går att uttala sig om skolor 

i allmänhet. Eftersom informanterna är från samma region och eftersom urvalet är litet går det 

inte att dra några allmäna slutsatser från resultatet av studien. Om studien hade getts mer tid 

hade en metod varit att stratifiera urvalet efter olika kategorier, t.e.x län. Då hade studien fått 

en högre extern validitet eftersom resultatet i större utsträckning speglar Sveriges lärare.  
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2.4 Etiska aspekter 

Enligt Dalen (2007) bör en forskare arbeta efter etiska principer. De etiska principer som är 

relevanta för detta examensarbete är: 

1. Krav på samtycke 

2. Krav på information 

3. Krav på konfidentialitet 

Andra etiska principer Dalen (2007) beskriver är krav på skydd för barn och hänsyn till svaga 

och utsatta grupper. De två senare principerna är inte relevanta för detta examensarbete 

eftersom de intervjuade lärarna inte berörs av de senare principerna. 

Det sätt som informanterna erhölls, d.v.s att ta kontakt med två kontaktlärare, för att genom 

dem hitta lärare som är frivilliga kan göra att lärare känt sig tvingade att delta. För att i viss 

mån stävja detta skickades ett informationsbrev (bilaga 1) om studien ut till de lärare som sagt 

att de kunde ställa upp. I informationbrevet informerades om studiens syfte, att de skulle vara 

anonyma, att det var frivilligt att delta och i vilket sammanhang studien gjordes. I samband 

med intervjun informerades lärarna på nytt muntligt om det som stod i informationsbrevet. 

Med informationsbrevet hoppades jag att de 3 etiska principerna ovan efterföljdes. 
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3. Resultat 
I detta kapitel kommer resultatet från intervjuerna presenteras.  Resultatet delas upp i två 

delar, där respektive del besvarar en frågeställning. Empirin som svarar mot den första 

frågeställningen presenteras först. Därefter presenteras resultatet till den andra 

frågeställningen. Varje del inleds med de kategorier som framträtt ur analysarbetet och svarar 

mot respektive frågeställning. Därefter  presenteras varje kategori, ges en förklaring och 

styrks upp med citat för att vidimera kategorierna. Kategorierna som presenteras är redovisade 

slumpvis och inte rangordnade på något sätt. Citaten är inte redigerade för att bibehålla 

andemeningen och avslöjar därmed också lite av hur samtalet fortlöpte. Varje del avslutas 

med en figur för att ge en grafisk överblick av resultatet.  

3.1 Vilka olika uppfattningar har fysiklärare om elevers svårigheter med 

mekanik? 

På den första frågeställningen framträdde ur analysen fyra kategorier ur den insamlade 

empirin.  

• Specifikt innehåll kopplat till elevers tidigare erfarenheter eller vardagsförståelse. 

•  Specifikt innehåll kopplat till en abstrakt fysikalisk värld och matematik. 

• Mekanik uppfattas inte som svårt.  

• Begrepp identifierade som svåra, ingen förklaring ges.  

 

3.1.1 Specifikt  innehåll kopplat till elevers tidigare erfarenheter eller vardagsförståelse. 

Alla lärare pratade om elevers egna föreställningar, att elever bär med sig föreställningar som 

är baserat på tidigare erfarenheter från vardagen. Adam var den enda läraren som inte 

hänvisade till forskning eller använde sig av begreppet vardagsförståelse, vilket de andra 

lärarna gjorde. Adam uttrycker sig på det här sättet efter en fråga: 

H: /../Enligt vissa forskare har elever särskilt svårt för att se att hastigheten och kraften 

kan ha olika riktningar.  Är det något som du har uppmärksammat? Eller sett i 

undervisning? 

Adam: Ja, det kan jag hålla med om just centripetalkraften och centripetalrörelsen kan 

många ha svårt och ta till sig just av den biten.  Att vi har en acceleration  i en riktning, 

men det känns ju som kraften är någonting annat då va. 

De andra lärarna uppger att vardagsförståelse gör att elever får svårigheter i varierande grad, 

att dessa föreställningar gör att elever kan ha svårt att ta till sig en korrekt vetenskaplig bild av 
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verkligheten. Bertil tycker att elevers vardagsföreställningar inte är ett stort problem, men att 

de kan vara ett hinder för vissa.  

Bertil: eh, Ja,  kanske inte att det begränsar, men att de har en bild av såna fenomen som 

är lite vardagliga, som, som är direkt felaktiga och då måste man ju få dem att glömma 

bort det. Att förstå att det inte är så. Och det är ju helt klart ett hinder, för många är det 

ju ganska tycker jag ändå, att det är ganska lätt, att har dom sett att det funkar på det här 

sättet, ja då så släpper man den här felaktiga modellen man har. Men en hel del har ju 

svårt, den liksom kommer tillbaka då den där modellen.  

Christian och Doris anger vardagsförståelse som svårigheter för elever, men uppehåller 

sig inte vid detta begrepp i lika stor utsträckning som Erika. Erika är den av läraren som 

uppehåller sig mest vid vardagsförståelser och anger att elever har stora svårigheter med 

att lära sig fysik på grund av dessa.  

Erika: /.../ vi har försökt att, våran centripetalkraft där, att det inte, att man inte upplever 

den som att det finns en centripetalkraft. Utan att man upplever det som en slags 

centrifugal, alltså man har en annan uppfattning, upplevelse av verkligheten då. Man 

tycker att det måste finnas en utåtriktad kraft, när man sitter i en karusell för det är ju 

den man har känt alltid, att man slungas utåt. Och vi märker det här gång på gång, även 

om eleverna har, dom vet att ”det är så här” så faller dom i fällan. Dom faller i en grop 

så hemskt många gånger.  

H: Dom fattar för stunden, men sedan när dom räknar ett exempel sen så... 

Erika: Ja, det återkommer igen, vi skulle, det handlar om, vi hade inte gjort det här 

färdigt när vi skulle läsa, eh, allmänna gravitationslagen och sen så pratade vi om att ja, 

att jag påverkas av jorden och jorden påverkas lika mycket av mig egentligen också att 

det finns en kraft och en motkraft. 

H: Ja 

Erika: Och så sen var ju frågan, varför rör sig egentligen himlakropparna runt, runt. 

För det finns ju egentligen en kraft som påverkar dom i så fall. Och då kom dom på att 

just när dom säger det, kom dom på det, är ju det vi har pratat om i många veckor,  

jamen där är ju kraften och återigen så blir det så att man ”så var det ja”.  

Vilket innehåll i mekanik kopplar då lärarna ihop med vardagsförståelse? Av citaten från 

Erika och Adam ovan framgår det att lärarna uppfattar att elever har svårt med krafter vid 
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cirkelrörelse. Även Doris och Christian påtalar att elever har svårt med cirkelrörelse, den 

gemensamma förklaringen är att elever har en förförståelse.  

Christian: Man har ju en upplevelse att man slungas ut radiellt, man skulle lossna från en 

karusell eller någonting och inte i tangentens riktning då.  

Annat innehåll i mekanik som elever har svårigheter med på grund av vardagsförståelse 

är krafter och rörelser. Christian, Doris och Erika uppfattar att elever har svårigheter att 

se skillnader mellan kraft, acceleration och hastighet.  

Doris: Rörelseriktning, acceleration och kraft, och kraftens riktning när du kastar ett 

föremål. Så är inte det så lätt att hålla isär då, du ser när jag ritar [Hon ritade samtidigt 

på bänken] , det är inte lätt.  

Doris kopplade detta till kaströrelse, Christian och Erika formulerade sig mer allmänt och 

preciserade inte innehållet, men menade att kraft, acceleration och hastighet har elever 

generellt svårt för på grund av tidigare erfarenheter. 

 3.1.2 Specifikt innehåll kopplat till en abstrakt fysikalisk värld och matematik. 

Alla lärare angav att matematiken kunde vara ett hinder eller en svårighet för många elever. 

De  gav exempel på innehåll i mekanik som elever hade svårt med på grund av matematik och 

en abstrakt fysikalisk värld. Erika, Adam och Doris angav vektorer som ett problematiskt 

område med kraftkomposanter, kraftresultanter och svår trigonometri. 

Adam: Ja, hur gör jag. Då är det många som upptäcker att det är väldigt krånglig 

matematik för att liksom  komma fram till dom här då. Man använder sinus och cosinus 

och sådana här saker för att räkna ut krafternas riktning och sådana här saker. 

H: Så matematiken är ett  

Adam: Hinder   

Även Christian och Bertil uppfattade att matematiken utgjorde ett hinder. Bertil identifierade 

matematiken som en orsak till varför elever har svårt med att räkna uppgifter kopplat till 

ämnet rörelsemängd. Christian menade att elever har svårt för fysik det första året, därefter 

har de lärt sig ett sätt att tänka.  

Christian: Och ganska mycket nytt, mm, man jobbar med enheter. Det handlar egentligen 

om att introducera fysiken för eleven och det är det som är problemet.  

H: Så det är ett nytt sätt att tänka på något sätt? 
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Christian: Ja /../ 

Doris nämner samma sak som Christian och menar att enheter som t.e.x tryck har elever 

ingen tidigare erfarenhet av. Annars var Doris den enda som pratade om att modeller av 

verkligheten var svårt, i mekanik tänkte hon på energiprincipen.  

Doris: Och sen blir det kraften då ja, just där kan elever uppfatta det vara ganska 

svårt. Och just uttnyttja energiprincipen t.e.x.  får man inte bortse från. 

H: Det är också svårt? 

Doris: Ja, modeller av vad saker är för nånting gör att det blir svårt att tolka det 

man kommer fram till. 

3.1.3 Mekanik uppfattas inte som svårt 

Doris, Bertil och Adam jämför mekanik mot andra områden i fysik och menar att mekaniken 

är ett område som är lätt. Christian upplever också att mekaniken är lätt, men gör ingen 

jämförelse mot andra områden. Erika gör ingen reflektion huruvida mekanik är lätt eller svårt, 

utan tittar mer på innehåll i mekaniken där elever har svårigheter. De viktigaste anledningarna  

till varför elever har lätt för mekanik att är att det går att ”ta på”, elever har erfarenheter sedan 

tidigare och det går att relatera till. 

Bertil: Ja precis, man har nån känsla för det, det är saker som går att ta på. Det är ju sån 

här fysik som många elever tycker är kul och är bra på. Sedan när det blir lite mer 

flummigt med vågor och partiklar och sådant där så tycker dom att det här blir någon 

slags filosofi. Den gruppen som är bra på den biten tycker jag inte har svårt för mekanik 

egentligen. 

Adam:  Det är väl sådär att dom inser att någonting accelererar, sen är det sådär att dom 

får,  alltså vad saker och ting beror på är någonting de får fram med experiment kanske 

lättare får till sig just den biten. Då har dom teorin bakom och då ser dom ”men jo det 

här det  stämmer med det vi räknat på” 

Doris: Nej, nej, vi kan ta mekanik, mekanik i sig är ju ett ganska stort område. På ett sätt 

är det ju ofta lättare att jobba med mekaniken för att elever ändå har en egen erfarenhet. 

Vågrörelseläran sen är ju abstrakt på ett sätt. 

3.1.4 Begrepp identifierade som svåra, ingen förklaring ges varför. 

Bertil angav att elever brukar ha svårt med att rita krafter på  massor som hänger i snören på 

en trissa. Detta är det enda innehållet som inte ges någon förklaring till varför elever har 
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svårigheter inom mekanik. Innehållet nämns i förbifarten när han ska förklara hur han tänker 

kring planering om undervisning. 

H: Det är inte så planerat, men just det där med att visa praktiska exempel, känner du att 

det är effektivt? Eller att det ger  alltså det ger lärande, att eleven märker att dom måste 

ändra sin bild 

Bertil: Ja , men absolut, och vissa saker som, jamen om man tänker, vad heter det? 

Trissor och grejor har väldigt många svårt att förstå jamen att krafterna ska vara lika 

stora, hur snöret, och bara en sådan grej att/ 

H: Du tänker på atwoods, block och/ 

Bertil: jamen nånting sånt att man ska frilägga och så ska man rita krafter och då är 

krafterna lika stora i snörena. 

Sammanfattning 

Nu är empirin som svarar mot den första frågeställningen redovisad. I figur 1 ges en 

översiktlig bild av resultatet, med frågeställningen i mitten. Merparten av lärarna uppfattade 

att elever inte hade svårigheter med meknik jämfört med andra områden. Det var istället ett 

ganska lätt område. När de ändå tänkte efter gav de exempel på att matematik kunde utgöra en 

svårighet och att elevers erfarenheter från vardagen kunde utgöra hinder för en korrekt 

fysikalisk förståelse av ett fenomen.  I figur 1 nedan,  ges en översiktlig bild av resultatet, med 

frågeställningen i mitten. I nästa stycke presenteras empiri som svarar mot den andra 

frågeställningen. 

 Figur 1. Elevers svårigheter i mekanik, enligt lärare.  

 



19 
 

 

3.2 Vilka lärandestrategier uppger fysiklärare att de använder i mekanik, 

där de av erfarenhet vet att elever har svårigheter? 

På den andra frågeställningen framträdde ur analysen av empirin följande strategier (se även 

figur 2)  för att hjälpa elever överkomma svårigheter med innehåll i mekanik.  

• Att ge elever mer tid med begrepp och använda fler exempel. 

• Diskussion i flera sammanhang, vid demonstrationer, egen räkning, laborationer och 

grupparbeten.  Att genom diskussionen bekanta sig med elevens föreställningar och 

testa hypoteser. En lärare uppger att han brukar ställa omöjliga frågor för att tvinga 

elever att tänka till. 

• Att anknyta till exempel från verkligheten. 

•  Att elever själva får ta och känna på fysiken praktiskt, ”hands-on”.  

• En reflekterande lärare som reviderar lektionsupplägget och hittar bättre exempel, eller 

bättre förklaringsmodeller, för att förklara begrepp. 

 

3.2.1 Mer tid 

Erika, Doris och Adam säger att de använder mer tid till svåra begrepp för att eleverna måste 

hinna lära sig vissa begrepp och det tar tid menar de.  Det innebär fler exempel och fler 

moment i undervisningen.  

H: Ja ok. Men skiljer sig, om du har uppmärksammat från tidigare år du har haft vissa 

ämnen. Som du märker att elever har svårigheter med angriper du dom, i planering av 

undervisning på något annat sätt? Några undervisningsmoment eller hur/ 

Doris: Alltså jag vet att jag, nu har det inte med mekanik och göra, men jag vet att jag 

när jag hållit på med elektromagnetiska fält, det är inte så lätt. Då kan jag ju välja andra 

övningar, ta upp fler moment som behandlar det som har varit svårt. På ett annat sätt 

eller göra det, eller ge mer exempel för att förklara just det momentet som jag märkt att 

jag förra gången då kanske. Det här har inte eleverna fattat eller inte gett en bra 

förklaring till. 

H: Ge dom lite mer tid för dom begreppen kan man säga då eller? 

Doris:Ja, eller/ 

H: Mer exempel? 
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Doris: Ja just det och nästa gång jag har den här kursen så vet du om på något sätt att 

ajdå det här det var inte lätt, hastighet i cirkelrörelse på två olika sätt, måste beskriva 

tydligare skillnaden mellan dom här olika sakerna 

H: Ja just det 

Doris:  Fler exempel, mm, ja när man upptäcker vad eleverna har svårt för så kan det 

också kanske ge insikter som tar upp just dom momenten, man kan räkna lite extra /.../ 

Erika gav följande svar på samma fråga: 

Jag hörde att det var någon som hade räknat ut att man använder 400 formler i fysik B 

/../ Så då tror jag, så att, i så fall så tror jag att man måste välja och göra lite små 

djupdykningar på vissa ställen så att man lär sig någonting.  

Doris, Erika och Adam uppger att de använder mer tid, har fler moment, och ger fler 

förklarande exempel på områden där de märkt att elever haft svårigheter tidigare. Adam 

nämner att han har fler praktiska och verkliga exempel där elever har svårt. 

 

3.2.2 Diskussion 

Alla lärarna tycker att kommunikation och diskussioner med elever är viktig.  På vilket sätt 

diskussionen ska föras med elever uppger lärarna tre olika sätt för kommunikation som de i 

varierande grad använder som strategier för lärande. Komnukationen kan antingen föras 

mellan läraren och en helklass, lärare till många.  Mellan lärare och elev, lärare till elev och 

mellan elever, elev till elev.  Under de nästföljande rubrikerna redogörs för lärarnas 

uppfattningar kring respektive kommunikationssätt. En fjärde underkategori till rubriken 

Diskussion bildar Bertils metod att ställa omöjliga frågor. 

3.2.2.1 Lärare till många 

Alla lärare beskriver diskussionen i klassrummet som viktig för lärande. I samband med 

genomgångar och demonstrationer betonar alla utom Erika diskussionens roll för lärande. 

Christian och Bertil menar att läraren har en uppgift att belysa viktigt innehåll och att det 

därigenom uppstår en dialog kring centrala begrepp.  

Christian:  Och nu är man ju mycket mer tillbaka på att läraren har en viktig roll att leda 

och sådär. Förklara gå igenom och inspirera osv 

H: Så alltså klassrumsdiskussioner med elever är det ofta du som förklarar för dom och 

dom ställer frågor 
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Christian:  Ja ofta inleder man ju så  

H. mm 

Adam, Bertil och Doris betonar demonstrationer i undervisning som ett sätt att höra elevers 

hypoteser om omvärlden. Vad kommer hända? Sedan diskuteras detta i helklass, blev det 

så?.Doris nämner att hon kan samla in lappar, där elever får skriva ner hypoteser. På det sättet 

menar hon att det blir mindre pinsamt för eleven att ha fel, men öppnar ändå upp en 

diskussion kring flera olika hypoteser och elevers föreställningar blir tydliga. 

H: Eller hur tänker du i den situationen när du gör eller visar demonstrationer? 

Doris: Det är ju ganska bra om elever har egna hypoteser eller idèer om vad som ska 

hända  

H: Ja just det 

Doris: På mekanik kan det gå bra, på en del andra saker kan det vara svårare att ha 

erfarenhet eller just förutsäga vad som ska hända skapar också ett engagemang och ökar 

spänningen på något sätt. /../Ibland kan jag också samla in, alltså att dom får skriva ner, 

vad tror du ska hända. Då samlar man in och så kan man, då avslöjar man inte vem som 

faktiskt sa vad men man kan ändå relatera till olika förslag. 

3.2.2.2 Lärare till elev 

Kommunikationen mellan lärare och elev, är något som poängteras av Adam, Christian och 

Doris som en viktig del för elevens lärande. Läraren får då tillfälle att höra hur eleven 

uppfattar ett fenomen och ställa relevanta motfrågor. 

Doris: När man går runt kan jag känna att det är ganska bra att lyssna in vad dom, hur 

dom förklarar och sen inte förklarar utan ställer motfrågor för att få dom  

H: Att tänka till? 

Doris: Att tänka till, och sen kan det då vara bra att sammanfatta, ibland är det svårt att 

hinna ge en till chans på detta man skulle vilja göra. 

Laborationer menar, förutom Doris, Adam och Christian är ett tillfälle för läraren att höra hur 

eleven resonerar. 

Christian: Sedan är det ju när man laborerar och jobbar i en grupp då och får en chans 

att mera möta allas diskussion och fråga hur dom ser på vad dom förstår osv då.  
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3.2.2.3 Elev till elev 

Diskussioner mellan elever är något som lärarna samstämmigt lyfter fram som viktigt. Det 

framkommer att det förekommer diskussioner mellan elever på tre olika arbetsmoment. 

Grupparbeten i klassrummet, under laborationer och spontant när de räknar uppgifter. Adam 

säger att han inte brukar använda grupparbeten under lektioner. Doris nämner inte 

grupparbete i klassrummet som en strategi, vilket Christian, Bertil och Erika gör. Bertil 

använder grupparbeten innan demonstrationer för att testa hypoteser: 

Bertil: Ja, alltså på demonstrationer, då kanske det är mer någon gruppdiskussion innan, 

vad tror ni kommer hända? Eller vad tror ni det här blir, hur funkar det här liksom? /../ 

Christian: Ja, alltså ibland, antingen så ordnar man ju en diskussion i smågrupper eller 

också uppkommer det spontan diskussion. 

Erika är den som tydligast uppehåller sig vid grupparbeten som en strategi i sin undervisning 

och ger flera exempel på hur hon använder sig av grupparbeten i klassrummet. Bland annat 

säger hon att hon kan starta ett avsnitt med grupparbeten för att se elevers föreställningar om 

begrepp: 

H: Att man undervisar, tänker du på det här, dom här vardagsförståelserna i 

undervisningssituationen eller i planerandet? 

Erika: Ja det gör jag ofta 

H: Hur tänker du då? 

Erika: Alltså ofta är det nog så att jag startar med det liksom, /.../ Då har jag gjort en 

slags, stencil och så finns det konkreta frågor som man ska svara på.  Och sedan så att 

man får titta själva på det här pappret i 10 minuter eller nånting sånt här och försöka så 

gott man kan och sedan får man sätta sig i smågrupper och diskutera. 

H: Okej 

Erika: Och då så blir det ju, i bästa fall, så här tycker du och så här tycker jag och vilket 

är det som stämmer? 

H: Ja just det, att testa olika hypoteser 

Erika: Ja precis 
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Erika nämner att hon ibland även avslutar avsnitt i fysiken på samma sätt för att undersöka 

förståelsen hos eleverna och utmana deras sätt att tänka. 

Erika: Ja jag tror kanske egentligen att ett annat bra sätt är att man efter att ha läst ett 

avsnitt kan ha den här typen av frågor som kanske är lite mer, som inte bara handlar om 

räkning utan även förståelse. Och där brukar jag också göra  som i grupper,  

H: Vadå, en gruppdiskussion? 

Erika: Någon slags gruppdiskussion där man kommer i, där man måste utmana sitt eget 

sätt att tänka då.  

H: Ja, okej 

Den spontana diskussionen som flera lärare (Bertil, Adam, Christian och Doris) nämner 

som viktigt för lärande under lektionen i samband med räkning, är ingen strategi, eller 

aktivt planerat av läraren och förstärks därför inte med citat. 

3.2.2.4 Omöjliga frågor 

Det är enbart Bertil som använder denna strategi, det framgår inte om han använder den som 

lärare-elev, lärare-många eller under båda kategorier. Därför får Bertils strategi en egen 

kategori under diskussionsrubriken. Strategin går ut på att läraren vid praktiska moment 

ställer omöjliga frågor som praktiskt inte går att utföra. Detta menar Bertil är ett bra sätt för 

att elever ska förstå. 

Bertil: Göra det och samma sak med krafter och resultanter och dra i saker och se att det 

går inta att dra olika då åker dom ju iväg.  Så och faktiskt just prova saker och 

misslyckas och då får man nästan mer att så det kanske är någon slags filosofi liksom att 

gärna göra en uppgift som är omöjlig, att dra med den här kraften här och så mäter du 

hur stor den blir, men då, det går inte då åker den iväg. Att man får tänka till amen 

varför blev det så? För då får man någon slags aha-upplevelse också som man kanske 

kommer ihåg sen då. Jamen det måste vara så här annars, funkar det ju inte. 

3.2.3 Anknyta till verkligheten 

Alla lärare säger att de försöker knyta innehållet i fysik till vardagen och en verklighet utanför 

klassrummet. Detta menar de gör att eleverna på ett bättre sätt greppar fysiken. Erika pratar 

om vikten av att ge bilder av situationer, d.v.s rita en konkret bild på tavlan eller trycka en 

bild på ett papper.  Doris pratar om att knyta an till verkligheten, utan att uttrycka sig med 

dessa ord. Hon pratar mer om att utforska elevens erfarenheter och göra fysiken begriplig för 
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elever. Christian, Bertil och Adam är det som främst uppehåller sig vid vikten av att knyta an 

till verkligheten som en strategi.  

Adam: Man har väl hittat att i vissa elevgrupper så är det lättast att visar väldigt mycket 

exempel så att säga i verkligheten, om man tittar vad är det som händer här egentligen 

och så tittar man på krafter och ser vartåt är kraften riktat egentligen och vad är det som 

gör att kraften riktas åt det hållet och så börjar man förklara kraftbegreppet och ser att 

där har vi en acceleration med kraften och då kan man liksom se jaha det är därför vi får 

en acceleration i den riktningen. 

Christian uttrycker sig så här:  

H: mm, okej. Men tänker du på det här i undervisningen när du planerar? Du sade ju 

tidigare att elever har, att du hade märkt att elever har vardagsföreställningar. 

Christian: Jo man jobbar ju jättemycket med det här och försöker ge exempel och 

förklara hur det hänger ihop och ge bilder som gör att de ska kunna koppla det här då. 

/../ Eller relatera till nånting,  dom känner till att man kan inte särskilja sin egen rörelse 

från om omgivningen rör sig.  

 

3.2.4 Hands-on 

Alla lärare utom Erika kom in på att det är viktigt för elever att ta och känna själva på 

fysiken praktiskt. Det är detta jag valt att kalla hands-on. Bertil förklarar det med att det 

kan vara viktigt för elever att få hänga upp sina kunskaper kring någonting och att det 

kan vara bra att hänvisa tillbaka till praktiska experiment vid räkning. 

Bertil:  Mekanik är ju ändå lite tacksamt sådär för man kan ju ofta visa någonting som 

dom kommer ihåg och har sett någonting som faktiskt, som förhoppningsvis blir en ny 

bild istället för den där om man nu säger vardagsförståelse, ja men det blir faktiskt så 

här, titta nu. För just den, alltså dom här vardagsgrejerna kan ju sitta ganska hårt och 

man behöver nog något att hänga upp det vid, något verkligt. /../ Så det är en påtaglig 

skillnad om man har fått prova det hära innan och faktiskt praktiskt  

H:göra det 

B: göra det och samma sak med krafter och resultanter och dra i saker och se att det går 

inta att dra olika då åker dom ju iväg.  Så och faktiskt just prova saker och misslyckas./../ 
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Adam är inne på samma spår och har en uttalad strategi om en elevgrupp verkar ha svårt för 

ett innehåll. Strategin går ut på att han ger fler praktiska exempel där elever får känna på 

fysiken vid demonstrationer och experimentera.  

Adam: aa, så det kan vara att vissa elevgrupper har större behov av att känna praktiska 

saker, att få känna och ta på det mera än vad andra elevgrupper har. Det är någonting 

man måste känna av hur det är i gruppen om det är så att dom verkligen har ett stort 

behov av att känna på det så att.  

H: Märker du att det här är effektivt? 

Adam: Ja det är det och jag kan väl säga så också att teoretiska elever alltid inte behöver 

ha den praktiska biten men däremot så är det så att ibland så tycker dom att det här är 

överflödigt, jag förstår ändå, jag behöver inte det där också det tycker dom bara är 

larvigt så att säga då va och då tappar man eleverna för att man då tycker/ 

3.2.5 Revidera lektionsinnehållet och hitta bättre förklaringsmodeller. 

Ett återkommande tema bland alla lärare, är att de reviderar upplägget för undervisning på ett 

avsnitt som de inte tycker har gått bra. Det handlar om att hitta bättre exempel som illustrerar 

begreppen de vill belysa, använda andra moment, eller hitta bättre förklaringsmodeller som 

faller bättre ut hos eleverna.  Doris säger följande efter en fråga:  

H:  Ja just det, men nu har vi tittat på vad eller vilket innehåll som du känner att eleverna 

tycker är svårt i mekanik. Då tänkte jag också höra lite hur du tänker  när du planerar 

undervisning, om du tittar mycket just på dom områdena när du planerar undervisning.  

Och hur du gör då? 

Doris: Ja, ofta kan jag känna att man försöker hitta bra förklaringsmodeller eftersom det 

kan vara svårt att hänga med på hur elever egentligen uppfattar 

H: Ja 

Doris: Sedan är det ju en kombination naturligtvis av hur dom svarar på formler och hur 

man förklarar, man upptäcker att det var bra. Det tar tid att ändra på.  

Christian,  Bertil och Adam pratar mycket om att man som lärare reflekterar över sin egen 

undervisning.  

Christian: Man slutar ju liksom inte att tänka bara för att man jobbat några år när man 

går genom ett avsnitt.  Utan börjar ett nytt avsnitt funderar man ju alltid på att vad är det 
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som, så det innebär ju ofta när man plockar fram sina gamla grejer som man tänkt att det 

slipper jag göra i år känner man 

H: Men man reviderar lite? 

Christian: Man reviderar och skriver om och tänker igenom och sådär. Det är en ständigt 

pågående process att försöka komma lite längre. 

Bertil säger att denna process sker men är lite otydlig, han menar kanske att han borde skriva 

ner sina tankar. För ibland märker han att han har glömt av vad han skulle förändra i 

undervisningen till nästa gång han har samma kurs.  

Bertil: Ja man ska vara en reflekterande lärare, så egentligen borde man ju skriva ner 

det där och komma ihåg det till nästa år och sådär, men det är ju, ibland så har man ju 

gjort samma miss två år i rad så kanske man kommer ihåg det den tredje året. 

Sammanfattning 

Nu är empirin som svarar mot den andra frågeställningen redovisad. De strategier som 

växte fram var alltså att lärare gav elever mer tid på områden där elever hade 

svårigheter. Lärarna menade att de då kunde göra fler exempel. Att anknyta exempel till 

verkligheten och att elever skulle få känna på fysiken d.v.s ”hands-on” var två andra 

strategier. En annan återkommande strategi som lärare uppgav, var att de reflekterade 

över förklaringsmodeller och lektionsinnehåll, för att hitta ett optimalt upplägg. Den 

största kategorin som växte fram ur lärarnas intervjuer var diskussionsstrategin. Denna 

kategori innehåller underkategorier beroende på mellan vilka parter lärarna angav att 

samtalet fördes. Antingen fördes samtalet mellan lärare och elev, mellan lärare och 

helklass eller mellan elever. En sammanfattning av resultatet på den andra 

frågeställningen ges grafiskt av figur 2.   
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4. Diskussion 

4.1 Resultatdiskussion 

Den första frågeställningen, vilka svårigheter har lärare identifierat att elever har med 

fysikaliskt innehåll, har  i resultatet besvarats. Först och främst anger de flesta lärare att 

mekanik är ett ämne där elever inte brukar ha svårigheter. Anledningen är att mekanik är lätt 

att lära, menar de, är att mekanik är verkligt och går att relatera till. Här går lärares utsagor 

stick i stäv med forskning på området  (Thornton och Sokoloff, 1998; Bernhard, 2010). En 

tänkbar förklaring är att matematiken är förhållandevis lätt.  Det finns några delar med svårare 

matematiska moment, men annars är räkningen förhållandevis enkel. Därför kanske inte 

lärarna är medvetna om problematiken, kanske behöver lärare ställa frågor som testar 

förståelse i högre grad? En annan förklaring kan vara att lärare uppfattar andra områden som 

svårare och därför inte ser mekanik som ett svårt område. Om den senare förklaringen 

stämmer, borde kanske fokus på fysikdidaktiskt forskning flyttas till andra frågor och inte i så 

stor utsträckning fokusera på begreppförändring och svårigheter i mekanik.  

När lärare ändå ombeds berätta vilka svårigheter elever har med mekanik, nämner lärare 

matematik och vardagsförståelse som två förklaringar till dessa svårigheter.  Fyra av fem 

lärare använder just ordet vardagsförståelse och säger sig ha läst litteratur om detta ämne i 

något sammanhang.  Den femte läraren pratar om samma sak men använder inte ordet 

vardagsförståelse, utan elevers tidigare erfarenheter. Det är framförallt centripetalkraft som 

nämns ut som specifikt innehåll, men även i svepande ordalag om krafter, acceleration och 

hastighet som förvirrande för elever.  Det som i detta sammanhang sticker ut mot annan 

forskning, är att lärarna (förutom Erika) tycker att elever inte brukar ha stora problem med 

mekanik. Trots att de har läst litteratur på området och är medvetna om forskningen menar de  

att mekanik är tacksamt eftersom det går att koppla till en verklighet som eleverna förstår. 

Bertil:  Mekanik är ju ändå lite tacksamt sådär för man kan ju ofta visa någonting 

som dom kommer ihåg och har sett någonting som faktiskt, som förhoppningsvis 

blir en ny bild istället för den där om man nu säger vardagsförståelse, ja men det 

blir faktiskt så här, titta nu./ 

Den andra stora svårigheten som lärare anger att elever har är matematiken. Att matematik 

och abstrakt tänkande kan innebära ett hinder för elever är något som intuitivt känns troligt. I 

detta examensarbete är det framförallt fysikaliska modeller och matematik som hinder något  

lärare påtalar.  När sökningar gjorts på litteratur, har ingen forskare hittats som kommit fram 
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till samma sak, även om det med största sannolikhet finns. Det är annars ett forskningsfält att 

forska vidare på, i vilken grad styrs betygen av kunskaper i matematik är t.e.x en fråga som 

skulle kunna undersökas tillsammans med andra närliggande frågor där matematik och en 

abstrakt värld begränsar elevens förståelse.  

För att återknyta till diskussionen om varför lärare inte uppfattar området mekanik som svårt 

trots att det är ett av de största forskingsfälten i fysikdidaktik, (begreppsförändring inom 

mekanik enligt Graham och Rowlands (2000)), kan man undra vad lärarna tycker att elever 

har svårigheter med i fysikämnet. Det som framskymtar ur intervjuerna är abstrakta områden 

där det är svårt att göra en koppling till elevens verklighet. Både Doris och Bertil anger som 

exempel vågor och partiklar som ett svårt abstrakt område.  Ett område för vidare forskning är 

därför att undersöka vilka områden lärare anser att elever har svårigheter med i 

gymnasieskolan. Är det områden med abstrakt matematik? I förlängningen vore det också 

intressant för lärare att veta vilken didaktik denna forskning anger på dessa områden. 

Nu är det dags att svara på den andra frågeställningen d.v.s vilka strategier lärare uppger att 

de använder i sin undervisning när de märkt att elever har svårigheter i mekanik. De säger sig 

ha många strategier.  Först och främst säger de att de ger mer tid och ger fler exempel på 

innehåll som de uppfattar att elever har svårigheter med. Detta är i linje med Rowlands m.fl. 

(2007) schemateori som säger att begreppsbildning är en tidskrävande process och måste 

relateras till andra begrepp, vilket tar tid och måste ges många exempel. Andra strategier som 

lärare sagt att de använder och som kan kopplas till strategier som omnämnt i forskning är att 

testa elevers hypoteser, vilket kan liknas med POE beskriven hos Hofstein och Lunetta 

(2004). Att anknyta till verkligheten eller något eleven känner igen som Posner m.fl (1982) 

anger som viktigt i sin modell för begreppsbildning. Att praktiskt göra något med händerna, 

hands-on, poängteras av Redish (1997) är viktigt för lärande. Det är också förenligt med Säljö 

(2000) teori om att att människan lär genom artefakter. En lärare säger sig också ha en strategi 

att ställa omöjliga frågor vid praktiska moment. Eleven måste då verkligen reflektera över 

fysiken och varför det inte fungerar. Denna strategi är mycket lik en kognitiv konflikt 

beskriven av bla. Yilmaz m.fl. (2006).  Den sista strategin, revidera lektionsinnehållet och 

hitta bätttre förklaringsmodeller, är en strategi som kan tolkas på olika sätt. Det diskuteras 

utförligare senare i diskussionen.  

Lärarna lyfter vardagsförståelse och en abstrakt värld som de största svårigheterna i 

mekanikundervisning. Vilka strategier i frågeställning två kopplar de ihop med svårigheterna i 
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frågeställning ett?  För att komma till bukt med tidigare missuppfattningar som elever kan ha, 

anger de explicit olika strategier som har att göra med diskussion  att anknyta till verkligheten 

och hands-on. 

Erika: Någon slags gruppdiskussion där man kommer i, där man måste utmana sitt eget 

sätt att tänka då. 

Bertil: För just den, alltså dom här vardagsgrejerna kan ju sitta ganska hårt och man 

behöver nog något att hänga upp det vid, något verkligt.  

Det finns fler citat som stödjer upp dessa kategorier i resultatkapitlet, meningen med att 

presentera citaten här var att visa att en koppling mellan kategorier ur första och andra 

frågeställningen fanns.  Strategier för att komma tillrätta med svårigheter kopplat till 

abstrakt matematik framträdde inte lika tydligt i lärarnas svar. Adam och Bertil kopplar 

tydligast till strategin hands-on.  

Bertil: Jamen just på om man ska lösa uppgifter kanske och sedan behöver det inte vara 

på prov, det kan ju vara på en vanlig lektion eller något sånt. Så det är en påtaglig 

skillnad om man har fått prova det hära innan och faktiskt praktiskt/ 

Annars ges inga direkta råd från lärarna, på strategier lärare kan använda för att hjälpa elever 

med en abstrakt fysikalisk värld. Erika och Doris nämner att mer tid behövs för att bearbeta 

formler, men inga konkreta råd på hur tiden skulle användas. Om intervjuaren hade förutsett 

att matematik skulle komma upp som ett svar, hade det varit bra om denne hade pressat 

informanterna på hur svårigheter med matematik behandlades i fysikämnet.  

De övriga strategierna som svarar på den andra frågeställningen, kan inte direkt kopplas till 

specifika svårigheter i den första frågeställningen. De har att gör med yttre omständigheter 

som tid, mer tid för nya begrepp och fler exempel.  Att tid är viktig för att bearbeta nya 

begrepp tordes de flesta vara eniga om. Att använda nya begrepp och göra dem till sina i ett 

samtal. Men hur skulle i så fall den utökade tiden användas? Hur förändras lektionsupplägget 

om mer tid ges? Det är frågor som skulle kunna undersökas i andra studier för att se hur 

lektionsinnehållet skulle förändras. 

Vilka specifika svårigheter läraren skulle åtgärda med att revidera lektionsinnehållet och hitta 

bättre förklaringsmodeller, går inte heller att tydligt avgöra. Man kan se det som en strävan att 

på ett allmänt plan försöka höja kvalitèn på undervisningen. Yilmaz m.fl. (2006) anger att 

läraren behöver veta hur elever uppfattar fysikaliska fenomen för att kunna bemöta elevers 
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hypoteser på ett adekvat sätt. Enligt Posner m.fl. (1982) teori för begreppsbildning är ett av 

kraven att fysikaliska förklaringar ska vara begripliga för eleven. Det är då logiskt att läraren 

försöker hitta förklaringsmodeller som är detta.  

Att fokusera på ett lektionsinnehåll och vad läraren själv säger genom att hitta exempel som 

illustrerar ett fenomen på ett bra sätt kan kanske uppfattas som behavioristiskt. Jag menar att 

det är självklart att elever uppfattar ett innehåll annorlunda beroende på hur det framställs och 

vad läraren säger i anknytning till detta. Det man däremot inte får glömma bort är att elever 

även bör vara aktiva mentalt och bearbeta nya begrepp muntligt med andra om man ska följa 

en mer modern teori för lärande. Tanken går då i första hand till socialkonstruktuvismen 

beskriven av Säljö (2000).  

Tidigare i diskussionen framkommer det att lärare använder strategier som kan liknas vid det 

forskare anser är effektiva strategier.  Tidigare har det redogjorts för hur lärare använder sig 

av POE och en lärare av kognitiva konflikter och att innehållet ska vara begripligt. Frågan är 

då om lärarna verkligen använder dessa strategier i undervisning. Det har tidigare nämnts att 

lärarna uppgivit att de läst litteratur på området och är bekant med forskningsresultat. En 

konsekvens av detta är att de kan säga att de agerar på ett sätt, som de vet att de bör göra 

enligt forskare och/eller kollegor, men inte har för avsikt att göra det. D.v.s det Keys (2005) 

kallar för organisatoriska uppfattningar, och åtföljande uppfattningar.   

Det är med detta i åtanke läsaren bör tolka resultaten från detta examensarbete, lärare uppger 

att de använder vissa strategier och att dessa framträtt på ett tydligt sätt i intervjuerna. Det är 

troligt att strategier som lärare själva anger också används i undervisning, men att det inte 

behöver vara så och att lärare också kan ha andra uppfattningar. Om lärares praktiska 

handlande i klassrummet också undersökts, hade en mer sann bild av lärares strategier 

framträtt. Det är ett område för vidare forskning, att göra samma studie, men att samtidigt 

undersöka lärares handlande. Då hade större delen av Pajares (1992) definition av begreppet 

uppfattning undersökts. Det är svårt att undersöka lärares avsikter, därför får man nöja sig 

med att undersöka säga och agera. 

4.2 Metoddiskussion 
En intervju är ett samspel och olika forskare kan få olika utsagor från informanter, beroende 

på hur van intervjuare är och hur informanten uppfattar forskaren. Det kan avgöra hur mycket 

informaten vill berätta om sig och sina uppfattningar. En svaghet med examensarbetet som 

har att göra med själva intervjusituationen, är att intervjuaren inte hade tidigare erfarenhet av 
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att intervjuer.  Som ett stöd användes några råd från Dalen (2007). Hon  skriver b.la. att 

otränade intervjuare kan uppfatta pauser som hotande, men de kan vara viktiga eftersom 

informanten kan behöva tid till att tänka över en fråga.  En nackdel vid intervjusituationen var 

att intervjuaren inte bad om tillräckligt med tid. Detta gjorde att intervjuaren ibland kände sig 

stressad. Informanterna tillfrågades om de kunde ställa upp på en intervju på cirka 15 minuter, 

det hade varit önskvärt med 15 minuter till för småprat och som en buffert om en intervju tagit 

längre tid. 

Val av informanter har inte gjorts systematiskt och det är en svaghet med denna studie. För att 

resultaten från detta examensarbete i viss mån skulle kunna generaliseras skulle det ha gjorts 

ett stratifierat urval. Nu är informanterna hämtade från två gymnasieskolor från samma region 

i Sverige. Det är därför risk att lärarna påverkar varandra och liknande svar erhålls från 

lärarna eftersom de diskuterar undervisning och lärande i arbetslag och ämneskonferenser, 

studiedagar osv. Anledningen till att urvalet inte var systematiserat med avseende på region, 

är att det skulle varit en tidskrävande process som kanske legat utanför tidsramen för 

examensarbetet. Om studien hade getts mer tid hade en metod varit att stratifiera urvalet efter 

olika kategorier, t.e.x län. Då hade studien fått en högre extern validitet eftersom resultatet i 

större utsträckning speglar Sveriges lärare. Nu togs istället kontakt med lärare på två skolor 

där handledaren till examensarbetet hade kontakter, samt en gymnasieskola där författaren 

hade kontakter sedan tidigare. 

Slutord 

Huvudbudskapet från denna undersökning är att lärarna inte uppfattar att elever har 

svårigheter med mekanik jämfört med andra områden i fysik. Det upplevs i många fall som ett 

lättare område upplever lärare. När elevers svårigheter inom mekanikämnet diskuterades 

framträdde två kategorier, svårigheter som bottnade i elevers tidigare erfarenheter och 

svårigheter kopplade till matematik och en abstrakt fysikalisk värld. Många av strategierna 

som lärarna använder kopplas direkt till specifika svårigheter utan mer allmänt där elever har 

svårt. 

Lärarna angav ett antal strategier för att omkullkasta elevers vardagsföreställningar som även 

återfinns i forskning. Att testa elevers hypoteser med diskussion, att anknyta till verkligheten 

göra något med händerna, att revidera lektionsinnehållet och hitta bättre förklaringsmodeller.  

Hur lärarna bemöter svårigheter i matematik är inte lika tydligt. Hands-on och att anknyta till 

verkligheten ges av två lärare som möjlig strategi.  Mer tid ges också som ett alternativ av en 
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lärare. Strategier för att komma tillräta med elevers svårigheter att lära sig en abstrakt 

fysikalisk värld finns det begränsat med kopplingar i empirin. Det hade varit önskvärt om 

intervjuaren pressat lärarna hårdare vid intervjusiutationen så att en tydligare koppling kunde 

göras mellan frågeställningarna.  

De strategier och uppfattningar som framträtt i resultatet kan ge inspiration till lärarstudenter 

och andra lärare när de utformar sin undervisning.  Däremot bör inga generella slutsatser av 

resultaten göras, d.v.s att tro att lärare i Sverige har vissa strategier, utan man får se resultaten 

kopplade till de lärare som intervjuades.  
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6. Bilagor 

Bilaga 1, Informationsbrev. 

Hej! 
 
Jag heter Hampus Möller och studerar till gymnasielärare i matematik och fysik vid 
Linköpings Universitet. Jag är nu inne på slutet av min utbildning och ska slutföra ett 
examensarbete.  Jag har valt att göra en fallstudie där jag undersöker fysiklärares 
uppfattningar om lärande samt undervisning kopplat mot ämnesområdet mekanik. Syftet är att 
se vilka tankar lärare har om undervisning och lärande i mekanik, samt om några strategier för 
undervisning framträder ur dessa intervjuer. 
 
Intervjun tar ca 15 minuter och kommer att bandas in. Intervjun är frivillig och kan när som 
helst avbrytas. Information om informantens namn och vid vilken skola studien har ägt rum 
kommer inte att framgå i examensarbetet. Det insamlade materialet kommer endast vara 
tillgängligt för mig och min handledare. När examensarbetet är godkänt raderas 
bandupptagningen. Examensarbetet kommer sedan finns tillgängligt att läsa på Linköpings 
Universitet. 
 
Plats och tid för intervjun är upp till informanten att bestämma, i viss koordination med mig. 
Jag är dock väldigt flexibel. 
 
Jag är mycket tacksam om du skulle vilja ställa upp i min studie.  
 
Mvh  
Hampus Möller 
 

Bilaga 2, Intervjuguide. 

 
Inledning 

- Förklara syftet med intervjun 
- Antyda vad vi är intresserade av att veta 

 
Anonymitetsskydd 

 Du är anonym, när som helst avbryta. 
 
Bakgrundsuppgifter 

År i yrket:    Kön: 
Ålder 
 

1. Vilket innehåll i fysiken anser du att elever har svårigheter att förstå eller har mest 

problem att lära?  

 
1.1   Hur/När märker du det? 
- Prov 
- Klassrummet 
- Laborationer etc 
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1.2   Har du uppmärksammat att elever har svårigheter inom området mekanik? 
 

-  Om inte lärarna själva nämner svårigheter inom mekanik, då styrs samtalet dit. 
 

- Be dem lista några vanliga svårigheter i mekanik, ha dem som utgångspunkt i 2. Om de inte 
anger några svårigheter. Ge exempel nedan och fråga om de samtycker. Om de inte gör det, 
håll fråga 2. På allmänt plan. Om inga allmänna svårigheter framkommer får vi skippa denna 
del av intervjun. 

 
- Enligt forskare har elever särskilt svårt med att att förstå att kraften kan ha en annan riktning 

än hastigheten. Är det något du har märkt? 
 
2. Hur anser du, med din erfarenhet, att man bör undervisa på områden som du vet är svåra 

för elever?  

 
- Varför gör du på det sättet?  
- Är det effektivt 
- Hur märker du det? 
- Fungerar det alltid? 
- Var syns det? 
- När ser du det? 
 
2.1 Är detta undervisningssätt annorlunda mot ordinarie undervisning? 
 
- Ja � Hur? Vad skiljer?  
- Nej � OK? 

 

2.2  Vad är elevens ansvar i lärandeprocessen anser du? 

- Tyst/lyssna 

- Prata/diskutera 

- Annat 

 
 
 


