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Sammanfattning/Abstract

Abstract 

The purpose of this thesis is to compare the four teachers working force concept development 

in physics and chemistry, and their pupils approach to these substances, in relation to the 

chosen theories and goals of the curriculum for the compulsory school Lpo94och curriculum 

in physics and chemistry for middle school.  This is to find factors that encourage learning by 

new concepts in physics and chemistry. I am using observation, qualitative interviews with 

the  teachers  and  a  questionnaire  survey  of  students.

The results I could see was that the students was satisfied with their teachings are in physics 

and chemistry, although they want more laboratory in both subject. Students like chemistry 

better. Teachers approach was quite similar in both physics and chemistry besides much more 

laboratory work in chemistry than physics.

All four teachers found out students' conceptual pre-understanding to concrete concepts for 

students. Students defined the concepts of atom and ion in a scientific way, but forgot about 

the  scientific  definition  of  ion  and  talked  about  where  it  occurs  instead.

Keywords: physics, chemistry, teaching methods, conceptual understanding, attitudes

Sammanfattning

Syftet  med  detta  examensarbete  är  att  jämföra  fyra  lärares  arbetssätt  gällande 

begreppsutveckling i  fysik och kemi samt deras elever förhållningssätt  till  dessa ämnen, i 

förhållande till de valda teorierna och målen i läroplanen för den obligatoriska skolan (Lpo94) 

och kursplan i fysik och kemi för högstadiet. Detta för att hitta faktorer som gynnar lärandet 

av  nya  begrepp  i  fysik  och  kemi.  Jag  har  använt  mig  av  observationer,  kvalitativa 

lärarintervjuer och en enkätundersökning med elever.

Resultaten jag kunde se var att eleverna var nöjda med sin undervisning i fysik och kemi fast 

de önskar sig fler laborationer i båda ämnena. Eleverna gillar kemin bättre. Lärarnas arbetssätt 

var ganska lika i både fysik och kemi i form av genomgångar, individuellt arbete för det mesta 

och ibland diskussionen och laborationer men betydligt fler laborationer i kemin än fysiken. 
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Alla  fyra  lärarna  tog  reda  på  elevernas  begrepps  förförståelse  för  att  kunna  konkretisera 

begreppen för eleverna. Eleverna definierade begreppen atom och jon på ett vetenskapligt sätt 

men glömde bort den vetenskapliga definitionen av begreppet spänning och talade om var det 

uppstår istället. 

Nyckelord: fysik, kemi, undervisningsmetoder, Begreppsförståelse, förhållningssätt 
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1. Inledning och bakgrund

1. Inledning

Under min verksamhetsförlagda utbildningsperiod har jag märkt att många elever upplever att 

fysik är svårare än kemi. Jag är nyfiken på hur elever förhåller sig till ämnena fysik och kemi 

och  varför  många  upplever  att  kemi  är  ett  roligare  ämne.  Har  detta  att  göra  med  de 

undervisningsmetoder som används i respektive ämne som till exempel att det bland annat är 

fler laborationer i undervisningen i kemi, trots att även fysiken har en del experiment. Därför 

vill  jag  ta  reda  på  elevernas  förhållningssätt  till  ämnena  fysik  och  kemi  samt  lärarens 

undervisningsmetoder i dessa ämnen. Jag vill även undersöka skillnaden i hur eleverna förstår 

de olika begreppen i respektive ämne och försöka förstå varför dessa skillnader uppstår. Detta 

för  att  underlätta  och möjligtvis  hitta  en eller  flera  undervisningsmetoder  som ska  gynna 

elevens inlärning av nya begrepp.  Resultat av nationella studier och internationella studier 

visar att eleverna i Sverige blir allt sämre i NO-ämnen och att det är fler elever som inte når 

godkänd i dessa ämnen.  Jag kommer att ta upp resultat av två internationella studier under 

sektion 1.2.  Jag tänker att eleverna begreppsförståelse förstärker inlärningen och detta kan 

leda till bättre betyg i ämnena.

Enligt läroplanen Lpo 94 så ska skolan sträva efter att eleverna utvecklar lusten för lärandet 

och  förbättrar  sina lärosätt.  Vidare  ska  skolan  sträva  efter  att  eleverna  ska  kunna lyssna, 

diskutera och använda sina kunskaper när de löser problem och reflekterar över problemen.

 

Jag valde att utgå från tre teorier om lärandet. Den första är lärandet från ett konstruktivistiskt 

perspektiv. Jag kommer att ta upp Piagets teorier om begreppsbildning och stadieteori. Den 

andra är lärandet från ett sociokulturellt perspektiv med Vygotskijs syn på lärandet. Den sista 

är lärandet ur ett pragmatiskt perspektiv med John Deweys teori ”Learning by doing”.

I  min  undersökning  har  jag  bestämt  mig  för  att  göra  en  observation  i  skolan,  en 

enkätundersökning med eleverna, men också intervjua deras lärare. Jag kommer också att låta 

7



eleverna definiera begreppen atom, spänning och jon i en enkätundersökning. Jag kommer att 

definiera begreppen under teoridelen. 

2. TIMSS

TIMSS (2007)  (Trends in International  Mathematics and Science  Study) mäter kunskaper i 

matematik  och  naturvetenskap  hos  elever  i  årskurserna  fyra  och  åtta.  Naturkunskapen  i 

TIMSS omfattar fysik, kemi och biologi. 50 länder deltog i undersökningen i naturkunskapen 

i årskurs åtta.  Resultatet från TIMSS i naturvetenskapen analyseras efter att eleverna ska 

kunna fakta/begrepp/metoder och kunna använda fakta/begrepp/metoder samt resonera i en ny 

situation . Resultatet visar bland annat: 

• Antal elever som inte når målen har tredubblats. 

• Elever i årskurs åtta (37 % i fysik och 42 % i kemi) har en mindre positiv inställning 
till NO-ämnen än elever i årskurs fyra (72 %).  Andelen elever som har en positiv 
inställning till NO-ämnen har minskat sen 1995 (TIMSS, 2007: 59f). 

• 90-95 % av alla lärare som undervisar i NO-ämnen har en universitetsexamen.

• En stor del av lektionstiden ägnar eleverna åt aktiviteter som att lyssna på lärarens 
genomgångar  (25  %  av  lektionstiden)  eller  arbeta  med  olika  uppgifter  med 
lärarhandledning (29 % av lektionstiden)(Skolverket, TIMSS, 2007:65) 

3. PISA

PISA (Programme for International Student Assessment) är en internationell studie som mäter 

av kunskaper hos 15 åringar i olika ämnen bland annat matematik, läsförståelse i språket och 

naturvetenskap.  PISA (2006)  fokuserar  på  naturvetenskap och  57  länder  deltog  (Sjöberg, 

2005: 97). Naturvetenskapliga ämnen som PISA omfattar är biologi, fysik, kemi, geografi och 

geologi (geografi och geologi är inte skolämnen på högstadiet i Sverige). I en tidigare PISA 

studie befann sig eleverna från Sverige på en nivå som ligger över den genomsnittliga OECD 

nivån (Skolverket,  2007). OECD  betyder  Organisationen  för  ekonomiskt  samarbete  och 

utveckling mellan 30 medlemsländer.
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 Resultatet  från  PISA  visar  bland  annat  att  eleverna  från  Sverige  befinner  sig  på 

genomsnittliga  OECD  nivå.  Intresse  hos  de  svenska  eleverna  för  de  naturvetenskapliga 

ämnena är lägre än det genomsnittliga OECD nivå. Resultatet visar också ett tydligt samband 

mellan elevernas intresse och prestation i ämnet. 

4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att ta reda på undervisningsmetoder av nya begrepp hos fyra 

lärare som undervisar årskurs nio samt elevernas förhållningssätt till ämnena fysik och kemi. 

Jag vill även undersöka elevernas förståelse av ovanstående begrepp. Ytterligare ett syfte är 

att hitta faktorer som kan påverka elevernas lärande mot en ökad förståelse av begreppen. 

Mina frågeställningar är:

1. Skiljer sig elever förhållningssätt till fysik och kemi?

2. Skiljer sig lärarnas undervisningsmetoder mellan fysik och kemi?

3.   Hur  väl  förstår  eleverna  begreppen atom, spänning och jon i  fysik och 

kemi?

4. Hur lär sig eleverna bäst nya begrepp?
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2. Teoretisk bakgrund

1. Läroplaner och kursplaner 

Enligt Lpo 94 så ska skolan sträva efter  en bra begreppsförståelse bland eleverna. Skolan 

ansvarar för att varje elev ”känner till och förstår grundläggande begrepp och sammanhang 

inom  de  naturvetenskapliga,  tekniska,  samhällsvetenskapliga  och  humanistiska 

kunskapsområdena” (Lpo 94:10). Skolan ska sträva efter att utveckla elevens lust för lärandet 

och att eleven ska få pröva på olika arbetsformer för att hitta det bästa sättet och utvecklas 

inom det.  

”Skolan skall bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande,

nyfikenhet och lust att lära skall utgöra en grund för undervisningen.

Lärarna skall sträva efter att i undervisningen balansera och integrera

kunskaper i sina olika former.” (Skolverket, Lpo 94: 9)

I kursplanen för fysik och kemi har begreppsförståelse genomsyrat de flesta målen. Skolan 

ska stäva efter att eleven utvecklar de grundläggande begreppen i fysik och kemi. 

”Utvecklar  kunskap  om  grundläggande  fysikaliska  begrepp  inom  områdena 

mekanik, elektricitetslära och magnetism, optik, akustik, värme samt atom- och 

kärnfysik” (Nätet: Skolverket, kursplan i Fysik: 1) 

samt

”utvecklar  förståelse  av  materiens  –  utvecklar  kunskap  om  grundämnen, 

kemiska  föreningar  och  kemiskt  tekniska  produkter  av  oförstörbarhet, 

omvandlingar, kretslopp och spridning” (Nätet: Skolverket, kursplan i Kemi:1)

Vidare  ska  eleverna  kunna  argumentera  med  sina  naturvetenskapliga  kunskaper  i  olika 

diskussioner.  När eleverna utvecklar en förståelse av naturvetenskapliga begrepp förbättras 

deras förmåga att delta i diskussioner som berör samhället och naturen. Eleverna kommer 

även att förstå sin värld bättre. 
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”kunna använda såväl naturvetenskapliga som estetiska och etiska argument i 

frågor om fysikens tillämpningar i  samhället  och i  tekniska anordningar som 

förekommer i elevens vardag” (Nätet: Skolverket, kursplan i Fysik: 1)

2. Tidigare forskning om undervisning i fysik och kemi  

I forskningsöversikten Lärande och undervisningen i naturvetenskap presenterar Helldén en 

översikt  över  forskningen runt  begreppsförståelsen:  forskningen genom begreppsförståelse 

tog  fart  efter  publiceringen  år  1978  av  en  rapport  ”Pupils and  paradigms:  A  review  of  

litterature related to concept development in adolescent science students”. Olika uttryck har 

används för att beskriva dessa skillnader. Bland annat: misconception som har använts i USA 

för att beteckna missförståelse av begrepp under undervisningen. Preconceptions som innebär 

att  elevernas  föreställningar  är  ofullständiga.  I  Sverige  används  begreppet 

vardagsföreställningen  (Helldén  m.  fl.2005:  14).  I  forskningsöversikten  Lärande  och 

undervisningen i naturvetenskap presenterar Helldén teorin om coceptual change som kom 

1982 och följde av några forskningsprojekt. Med coceptual change menas att den gamla och 

mindre utvecklade föreställningen byts mot en ny som är bättre. (Helldén m. fl.2005: 13 f). 

Enligt Helldén så har Duit och Treagust kommit fram till att i samband med undervisningen 

så  har  eleverna  olika  föreställningar  om  olika  fenomen  och  begrepp.  Med  hjälp  av 

undervisningen bör eleverna utveckla sina vardagliga föreställningar till  mer vetenskapliga 

föreställningar så att begreppen ska stämma överens med begreppens vetenskapliga innehåll 

(Helldén m.fl.2 005:19).

 Hewson och Hewson (1984) talade om att begreppsutvecklingen kan ske hos eleverna då de 

upplever en kognitiv konflikt.  Som till  exempel när de möter nya föreställningar som har 

bättre status än deras tidigare föreställningar. Detta kan ske när eleverna blir medvetna om 

olika vetenskapliga föreställningar (Helldén m.fl., 2005:20).  Denna begreppsförändring utgår 

från  en  diskussion  i  klassrummet  om  olika  föreställningar  som värderas  i  diskussionen. 

Hewson (1981) talar om conceptual capture  då eleven lär sig ett begrepp utan att behöva 

uppleva  konkurrensen  mellan  den  nya  föreställningen  och  sina  gamla  utan  att  dessa 

föreställningar kan ske sida vid sida. Grayson (2004) rapporterar i en artikel om Conceptual 
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subsititution  som en  ny undervisnings  strategi.  Läraren  bygger  på  elevernas  ursprungliga 

föreställningar  och  hjälper  dem  att  associera  deras  opassande  begrepp  till  vetenskapliga 

begrepp (Helldén m.fl., 2 005:54). Duit och Treagust (2003) har visat i sin forskning att olika 

faktorer som intresse, attityder och motivation påverkar begreppsförståelsen (Helldén m.fl. 

2 005:21). 

Schoultz (2000: 78) skriver i sin rapport Att samtala om/i naturvetenskap att när eleverna ska 

förklara ett fenomen så växlar de mellan olika förklaringar, det vill säga de växlar mellan 

begreppens vardagliga och vetenskapliga innebörd. Schoultz fortsätter att eleverna kan också 

använda sig av olika förklaringsnivåer som beror på deras förklaringsmodeller vilket betyder 

att de vetenskapliga begreppen ersätter de vardagliga begreppen. Enligt Schoultz så bildar 

eleven  begrepp  genom  att  läraren  först  definierar  de  och  därefter  genom  interaktionen 

konkretisera och söka nya tillämpningar (Schoultz, 2000: 76) 

 Lager- Nyqvist Lotta (2003) har skrivit i sin avhandling Att göra det man kan - en 

longitudinell studie av hur sju lärarstudenter utvecklar undervisning och formar sin lärarroll  

i naturvetenskap som handlar om lärarstudenters förförståelse om måluppfyllelse, samt hur 

lärarrollen och undervisningen hade utvecklats under deras tjänst som lärare. Lager- Nyqvist 

har kommit fram till bland annat att dessa studenter vill göra sin undervisning rolig och 

intressant för eleverna. Skolmiljön, skolans läroplaner och kollegerna kan komma emellan 

undervisning och dess innehåll. 

Annika Groschopp Sundeströmm och Gunilla Hugoson (2007) har skrivit en uppsats Fyra  

lärares  tillvaratagande  av  elevers  förförståelse  i  den  tidiga  NO-undervisningen.  De 

undersökte fyra lärares tankar kring elevernas förförståelse och kommit fram till att lärarna 

använde sig av informella sätt för att ta reda på elevernas förförståelse i stället för specifika 

moment.  Användningen  av  elevernas  förförståelse  i  undervisningen  var  föga  varierande 

mellan olika lärare. Detta kan bero enligt lärarna på tidsbrist, klassens storlek och variationen 

på förförståelse hos eleverna. 
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Gustav Helldén (1992) har gjort en longitudinell studie av lärande om ekologiska processer. 

Helldén har för det första kommit fram till en framgångsrik undervisning i naturvetenskap där 

lärarna  först  behöver  definierar  ett  begränsat  antal  begrepp  och  ta  reda  på  elevernas 

föreställningar till dessa begrepp, man hoppar över de begreppen som av tradition har funnits 

i  NO-undervisningen.  För  det  andra  att  hitta  undervisningsmetoder  som  gynnar  barnens 

lärande. Det är viktigt att barnen får möjligheter att kunna diskutera, pröva och reflektera över 

sina föreställningar. Barnens föreställningar är viktiga för lärandet och det är viktigt att barnen 

upplever att läraren uppskattar deras föreställningar. (Strömdahl, 2002: 242f)

3. Teorier om lärandet

3.1.3.1.                    Lärandet från ett konstruktivistiskt perspektiv

 Lärandet sker när man konstruerar kunskapen om omvärlden (Sjöberg, 2005: 298). Varje 

människa har en föreställning om omgivningen och hur den konstruerats under ens liv. Hur 

kunskap konstrueras är beroende av det sociala livet för varje enskild individ (Sjöberg, 2005: 

299). Sjöberg (2005) och Säljö (2000) presenterar Piagets teori om begreppsbildningen. Enligt 

Piaget så sker konstrueringen av verkligheten som en växelverkan mellan två processer, vilka 

är assimilation och ackommodation: 

• Assimilation: kognitiva scheman är strukturer i tankeverksamheten. Nya kognitiva scheman 

tas upp och integreras med de gamla. När människan träffar på en ny kunskap så sker 

inlärningen och  man behåller  sitt  sätt  att  se  på verkligheten.  Nya erfarenheter  lärs  in 

genom gamla tankemönster.  

• Ackommodation: nya kognitiva scheman tas upp och ersätter de gamla. Nya erfarenheter 

kan inte förklaras med de existerande schemana och en förändring sker så att ens sätt att 

se på verkligheten förändras och man uppnår då en ny kunskap och ett nytt lärande. Man 

ändrar sina gamla tankemönster och ersätter dem med nya. (Sjöberg, 2005: 285; Säljö, 

2000:60)

Piaget talar om fyra stadier i barnets kognitiva utveckling och menar att barn kan lära sig ny 

kunskap som är lagom avancerad för åldern. Enligt honom utvecklas tänkandet i fyra stadier: 

Den  sensomotoriska  fasen  (0-2  år),  Den  preoperationella  fasen  (2-7  år),  den  konkreta 

operationella  fasen (7-11 år)  och den formella  operationella  fasen  (från 11 år  och uppåt) 
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(Sjöberg, 2005: 287). I den sista fasen börjar barnet tänka abstrakt och förstår svåra begrepp 

utan att behöva ha ett konkret underlag i sitt lärande. Och när nya erfarenheter, sammanhang 

eller problem uppstår vilket inte betyder att det tänker abstrakt på en gång, utan hanterar först 

dessa på ett konkret plan (Sjöberg, 2005: 287). 

3.2.3.2.                    Lärandet från ett sociokulturellt perspektiv

Lärandet sker genom ömsesidig relation mellan människor och deras omgivning. Lärandet 

enligt Vygotskij är situerad, det vill säga lärandet sker i ett sammanhang. Sedan utvecklas 

lärandet till någon typ av kommunikation med omgivningen (Säljö, 2000, 128). 

Appropiering och mediering är  två  viktiga  begrepp inom det  sociokulturella  perspektivet. 

Med appropiering menas att vi i samspel med andra människor tar reda på lärandet och gör 

det  till  vårt,  det  vill  säga  att  vi  skaffar  oss  kunskaper  som vi  senare  kan  använda.  Med 

mediering menar Säljö att förmedla informationen om verkligheten för andra människor. Vi 

gör vårt tänkande och våra erfarenheter synliga för andra när vi medierar. Enligt Säljö skiljer 

Vygotskij mellan två slags redskap för mediering, den fysiska och den psykologiska. Med det 

fysiska redskapet menar han artefakter som människan har tillverkat som till exempel papper 

och datorer. Med det psykologiska redskapet menar Vygotskij de redskap som vi använder när 

vi tänker och kommunicerar som till  exempel via språket (Säljö, 2 000:76).   Att behärska 

språket (och begreppen är en del av språket) är ett viktigt inslag i lärandet.  Då kan vi förstå 

hur olika företeelser och händelser kan uppfattas av andra människor och hur de interagerar 

(Säljö, 2 000:97). 

Vygotskij  har  definierat  utvecklingszonen (Zon  of  Proximal  Development,  ZPD)  med 

avståndet mellan vad vi kan prestera själva utan hjälp eller stöd från andra och vad vi kan 

prestera med hjälp eller stöd av andra (Vygotskij, 2001: 329f). Barnen kan förstå vad läraren 

säger och gör  men kan inte  utföra  allt  själv.  De behöver  lärarens stöd för att  klara  vissa 

kunskaper.  Vygotskij föreslår att läraren tar reda på eleven intellektuell utvecklingsnivå med 

hjälp av till exempel av tester som kräver en självständig lösning (Vygotskij, 2001:329). Barn 

kan lösa svårare uppgifter under handledning av läraren än på egen hand. 
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För att studera begreppsförståelse hos barnen skiljer Vigotskij mellan två metoder. Den första 

är definitionsmetoden som t undersöker den färdigbildade definitionen hos barnet. Den andra 

metoden  är  metoder  som  studerar  abstraktioner  som  studerar  processen  för 

begreppsbildningen hos barnet (Vygotskij, 2001: 167f).

När eleverna träffar på nya begrepp krävs det stöd och förklaringar från läraren så att barnen 

bekantar  sig  med  de  nya  begreppen.  Stödet  från  läraren  minskas  successivt  och  barnen 

behärskar nya begrepp och vet hur och när de ska använda det. Barnet kommer att behärska 

denna kunskap som han/hon behöver hjälp med (Vygotskij, 2 001:351). 

Vygotskij skiljer mellan utvecklingen och inlärningen av vardagliga (spontana begrepp) och 

de vetenskapliga begreppen (Vygotskij, 1 999:252- 254) och (Forsell, 2005:124). Man lär sig 

de vardagliga begreppen genom sociala omgivningen, det vill säga genom att kommunicera 

om dessa begrepp. Enligt Vygotskij så sker lärandet ”under ifrån” det vill säga att man lär sig 

olika begrepp som hjälper till att kommunicera i vår omgivning som till exempel ´bror`, `stol` 

och  sen  långt  senare  definieras  de  orden  (Anna  Forsell,  2 005:124).  Med  vetenskapliga 

begrepp menar Vygotskij de begrepp som man inte möter i vardag.

 I skolan möter eleverna vetenskapliga begrepp och kunskaper då lärandet sker ”uppifrån och 

ned”. Vygotskij menar att barnen först möter begreppen och försöker bemästra dem för att 

sedan tillämpa dem. Det krävs en undervisning för att lära sig de vetenskapliga begreppen. 

Samspelet mellan läraren och eleven gynnar lärandet då läraren är en mediterande resurs och 

hjälper eleven att  koppla de abstrakta kunskaperna till  elevens erfarenheter (Anna Forsell, 

2005: 126). 

3.3.3.3.                    Lärandet ur ett pragmatiskt perspektiv     

John Dewey (1859- 1952) är en inflytelserik pragmatiker. Sundgren m.fl. hänvisar till att

Dewey är förknippad med ”Learning by doing” det vill säga man lär sig genom aktiviteter 

(Forssell, 2005:90). Först när barnet genomför en aktivitet och sedan reflektera över följderna 

så  sker  lärandet  (Dewey,  1997).  En målinriktad  aktivitet  är  ett  måste  för  lärandet.  Enligt 

Dewey så lär eleven sig det han måste innan prov för att uppnå målen (Dewey, 1985: 231). 

Praktisk  övning  och  problemlösning  gynnar  lärandet  bättre  än  att  memorera.  Man förstår 

15



teorierna bättre om man omsätter de i praktiken, alltså all kunskap i allmänhet bör förknippas 

med handlingar.  Att  ha aktiviteter  inne i  klassrummet  gynnar  barnets  lärande.  Genom att 

använda ett laborativt arbetsrätt och projektarbeten i skolan gynnas elevernas lärande då de 

till  exempel lär  sig nya begrepp. Enligt  Dewey så utgör  elevernas erfarenheter ett  viktigt 

element  i  undervisningen.  Skolan,  individen  och  samhället  är  en  helhet  då  skolan,  och 

aktörerna  där  bör  påminna oss  om samhället  och livet.  Detta  för  att  skolan är  en  del  av 

samhället. Elevernas erfarenheter, behov och intresse bör gynna ut i undervisningen (Forssell, 

2005:79).
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3. Material och metod 

1. Datainsamlingsmetoder 

Jag har intervjuat  fyra  lärare och använt mig av kvalitativ  metod.  Jag har också gjort  en 

enkätundersökning med elever samt ett observationstillfälle av elever i årskurs nio i fysik. Att 

det  blev  en  fysiklektion  beror  på  att  alla  klasserna  hade  fysik  och  inte  kemi  under  min 

undersökningsperiod.

1.1.1.1.                    Observation som datasamlingsmetod  

I Etnografi  i  klassrummet  skriver Birgitta Kullberg (2004) att  det  är  viktigt  att  bestämma 

observationens syfte innan observationen. Syftet med min observation var att ta reda på om 

eleverna använder sig av begreppen från fysik i klassrummet under fysiklektionen. 

Fördelar med observationen som metod är att jag inte behövde förbereda så mycket innan 

själva  observationen,  så  som lektionsplanera  eller  skriva  frågor  till  de  berörda  parterna  i 

klassrummet. Dessutom behövde jag inte skriva ett informationsbrev till elevernas föräldrar 

för  att  få  deras  godkännande  eftersom  det  är  skolans  ansvar  för  mig  som  lärarstudent. 

Observationen hjälpte mig att kunna komma fram till en hel del intervjufrågor som har med 

själva undervisningen att göra, samt att samla in begrepp till mitt kommande test till eleverna 

så att det blir som en slags liten undersökning att besvara mina frågeställningar,  hoppas jag. 

Några av de nackdelar som jag vill ta upp är att det var svårt att höra vad som sades eftersom 

det var mycket prat längst bak. Dessutom var jag som ett  orosmoment eftersom några av 

eleverna  kom fram  till  mig  och  undrade  vem  jag  var  och  varför  jag  antecknade.  Detta 

medförde att jag inte riktigt kunde observera så som jag hade velat och observationstiden var 

för kort. Därför borde en undersökning innehålla flera observationstillfällen för att samla in 

mycket data och därmed sålla bort det som är oväsentligt, och behålla det som är relevant för 

mitt arbete. En sak jag verkligen funderar över är att om en annan student skulle observera så 

hade kanske den studenten upplevt situationen på ett annat sätt, till  det bättre eller sämre. 
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Mina tolkningar av situationen behöver inte vara de enda riktiga. Jag hade velat vara mer 

objektiv men med denna observationsmetod är det svårt att inte ta in personliga uppfattningar.

1.2.1.2.                    Intervju som datasamlingsmetod

De kvalitativa intervjuerna tolkar människors upplevelser och livsvärld. Med hjälp av detta 

ökar  kunskapen  och  förståelsen  av  olika  aspekter  inom  det  tänkta  området  som  ska 

undersökas.  Steinar  Kvale  (1 997:84)  diskuterar  i  Den  kvalitativa  forskningsmetoden 

intervjuundersökningens sju stadier som är tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, 

verifiering och rapportering. Mitt syfte var  att undersöka skillnaden mellan ämnena kemi och 

fysik  och  begreppen  samt  undervisningsmetoder.  Detta  för  att  hitta  faktorer  som 

gynnar/missgynnar  elevens  begreppsvärld.  Kvale  tycker  att  forskaren  bör  ta  reda  på  den 

teoretiska  analysen  i  början  av  studien  och  formulera  av  forskningsfrågorna  innan 

metodsvalen .  Han manar  att  forskaren bör  utgå från frågorna vad,  och varför  och sedan 

frågan hur (Kvale, 1 997: 85f) Enkätundersökning som datasamlingsmetod. 

Med intervjun ville jag komma fram till lärarens behörigheter i ämnena fysik och kemi och 

intresset för dessa ämnen, det vill säga om lärare intresserar sig för fysikämnet mer än kemi 

eller tvärtom. Detta för att ha kunskap om lärarens tankar kring olika undervisningsmetoder i 

ämnena fysik och kemi, speciellt kring begreppsförståelse.

1.3.1.3.                    Enkätundersökning som datasamlingsmetod

Jag har  valt  att  göra  en  enkätundersökning med tre  klasser  för  att  ta  reda på  elevernas  

attityder och intresse till ämnena fysik och kemi (se bilaga 2).  Med enkätundersökningen 

ville jag komma fram till elevernas förhållningssätt till ämnena fysik och kemi, och för att 

veta hur och vad eleverna tror att de lärt sig för begrepp samt hur de definierar begreppen 

atom, spänning och jon. För att se eventuella skillnader i begreppsförståelsen mellan ämnena 

fysik  och  kemi  så  har  jag  valt  ett  begrepp  som  behandlas  både  i  fysik-  och 

kemiundervisningen (atom), ett begrepp som behandlats mest i kemin (jon) och ett begrepp 

som behandlats mest i fysiken (spänning).  Jag ville ha de tre begrepp som hängde ihop på 

något sätt för att lättare kunna jämföra de mot varandra. När elever har förstått begreppet 

atom så har de god grund att förstå begreppen jon och spänning. Jon och spänning uppstår då 

atomer  får  ett  överskott  eller  underskott  på  elektroner.  Det  visade  sig  efter 
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enkätundersökningen  att  eleverna  haft  undervisning  i  spänning  när  de  gick  i  sjuan. 

Undervisning i jon och atom har de haft nyligen i årskurs nio. Eleverna hade laborerat med 

alla tre begreppen.

2. Urval och bortfall 

Mitt val av de undervisande lärarna berodde på att de undervisar eleverna i årskurs nio, och 

som jag har med på min enkätundersökning. Lärare 1 är behörig i biologi, fysik, kemi och 

teknik och tycker att läroboken är bra. Läraren G har jobbat i femton år. Lärare 2 är behörig i 

biologi, fysik, kemi och matematik och har jobbat som matte- och NO-lärare i tio år. Lärare 3 

är behörig i kemi och matematik och har jobbat som matte- och NO-lärare i sex år. Läraren 

tyckte själv under sin skolgång att fysiken är ett tråkigt ämne och kemin var mycket roligare 

och att boken som används i undervisningen är jättebra. Lärare 4 är behörig i matte, biologi 

och kemi och har jobbat i tre år. 

Att det blev just elever i årskurs nio berodde på att jag ville undersöka begreppsförståelse, 

intresse och attityder hos eleverna i ämnena fysik och kemi. Efter nio år i skolan så borde 

eleverna  enligt  läroplanen  ha  gått  igenom  begrepp  som  jag  kommer  att  diskuterar  i 

enkättundersökningen.  Jag  har  inte  tillförlitliga  uppgifter  om  antal  elever  vilka  var 

frånvarande på grund av sjukdom. Det var inte av den omfattningen som kommer att påverka 

mitt resultat. Totalt fick jag tillbaka 57 enkätsvar. Antal elever som avstod ifrån att delta i 

undersökningen var låg. Alla elever har inte svarat på alla frågor, ytligare bortfall kommer i 

vissa svar speciellt i sista frågan (Bilaga 2)

3. Genomförandet 

3.1.3.1.                    Observation 

Gruppen var ny för mig och läraren presenterade mig för eleverna. Alltså har jag observerat 

en  lärare  med  sina  elever  i  ämnet  fysik  i  årskurs  9.  Klassen  bestod  av  22  elever.  Min 

observation var passiv eftersom jag satt längst bak i klassrummet och försökte lyssna in de 

begrepp som läraren och eleverna tog upp under lektionspasset. Jag försökte så gott det gick 
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att inte anteckna framför eleverna, men några stödord var jag dock tvungen att skriva ned för 

minnets skull.

3.2.3.2.                    Intervju 

Jag bestämde mig för att intervjua alla lärarna som undervisar årskurs nio i grundskolan. Jag 

ringde alla fyra lärarna och bokade en tid för en intervju på cirka 30 min. Jag har även lånat 

en liten bandspelare från biblioteket. Dessutom hade jag bokat ett rum så att vi kunde sitta i 

lugn och ro.

Jag intervjuade lärarna på min verksamhetsförlagda utbildning och inledde intervjun med att 

säga att läraren förblir anonym. Jag informerade läraren med lite bakgrundsinformation. Jag 

misslyckades dock med ljudinspelningen i min fjärde intervju och kunde inte transkribera  

den, läraren besvarade vid denna intervju frågorna skriftligt. Kvale  (1997:138f)  nämnde 

några kvalifikationskriterier hos intervjuare som att vara  vänligt och känslig . Kvale menar att 

intervjuare inte ska stressa intervjupersonen och ge de utrymmen för att tala färdig. Jag visade 

intresse,  förståelse  och respekt  för  läraren under  intervjun.  Jag  transkriberade  mina 

intervjusvar.

En vecka  innan intervjutillfället  skrev  jag  ner  mina  intervjufrågor  (Bilaga  1).  De viktiga 

frågorna till lärarna var fråga fyra, fem, sex, och sju. De första tre frågorna var som en ingång 

till  min  intervju  och  den  sista  frågan  som  ett  avslut.  Alla  citaten  i  resultatdelen  och 

diskussiondelen är hämtade från intervjuerna med lärarna eller elevsvar från enkäten.

 När det gäller fördelar med intervjun som metod är deras öppenhet. Enligt Kvale (1997:82) 

så finns det ingen standardbestämmelse för intervjun. Kvale menar att intervjuaren själv ska 

bestämma frågorna som till exempel antal intervjuer för en undersökning, och analysmetoden. 

En annan fördel är att man kan i stort sätt intervjua vilken person som helst, det vill säga att 

det är lätt att intervjua. I och med att intervjuer är kvalitativa så är det inte så mycket som är 

bortfall. Intervjupersoner brukar oftast inte ha något emot att ställa upp på att besvara frågor. 

Med hjälp av kroppsspråket kan man läsa av vad som besvarats mer exakt. Men då gäller det 

att skriva ner detta direkt efter intervjun eller att memorera det. Om intervjuaren inte förstått 

svaret eller vice versa så kan man oftast upprepa det och säga ”Vad menar du?”. Genom att 

spela in intervjun så kan intervjuaren koncentrera sig på intervjusituationen istället  för att 
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skriva det som sades. När det gäller nackdelar så anser jag att det är svårt att kliva in i ett rum 

och intervjua någon som man inte känner. Jag tänker på att personkemin kanske inte stämmer. 

Intervjupersonen kanske inte svarar helt ärligt utan rationaliserar sina svar. En annan nackdel 

är kanske att jag som intervjuare kan påverka så att intervjupersonen svarar på ett sätt som 

gynnar mig och inte mitt arbete på ett ärligt sätt.

3.3.3.3.                    Enkätundersökningen 

Jan Torst (2007) talar om olika grupper av enkätundersökningar: postenkät och gruppenkät. 

Jag har använt mig av den andra gruppen. Elever besvarade mina frågor i grupp i skolan. En 

fördel med gruppenkät enligt Torst är att undersökaren kan motivera eleverna till att besvara 

frågorna (Torst,  2 007:10). Jag har talat  om för eleverna hur viktigt  deras svar är för min 

undersökning och hur mycket jag uppskattar att de svarar och det gjorde de. Femtiosju elever 

svarade på enkäten.

 

Jag hade sju frågor i enkätundersökningen men min fokus kommer att ligga på frågorna ett, 

tre, fem, och sex. Fråga två och fyra hade jag med för att leda elevernas tankar på rätt spår.

 

Jag valde att undersöka elevernas begreppsförståelse med hjälp av definitionsmetoden som 

går  ut  på  att  undersöka  den  färdigbildade  definitionen  genom  att  språkligt  definiera 

begreppens innehåll (Vygotskij, 2001). Jag kommer inte att  använda metoder som studerar 

abstraktioner som studerar begreppsbildnings processer. 

4. Analysmetod 

För att söka en helhetssyn om intervjumaterialen kommer jag att läsa igenom intervjuerna 

ordentligt. Sedan kommer jag att meningskategorisera innehållet. Detta innebär att jag skriver 

ner det mest förekommande företeelserna i  svaren i samtliga intervjuer och sedan försöka 

koda de i olika kategorier. Enligt Kvale går meningskategorisering ut på att intervjumaterial 

delas in i kategorier och sedan analyseras materialet (Kvale 1997:178).

 Meningskategorisering har olika syften som bland annat att ge överblick av förekomsten av 

vissa beteenden bland intervjupersonerna. Kategoriseringen gjorde det möjligt att pröva olika 
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hypoteser och kategoriseringen gjorde det möjligt att kunna undersöka skillnader i beteende 

hos intervjupersonerna (Kvale 1997:180). Sedan kommer jag att analysera och tolka svaren 

utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. En hermeneutisk tolkning avser att hitta en giltig tolkning 

av en text.  Enligt  Kvale är  hermeneutiken dubbelt  relevant  i  forskningsintervjuer.  (Kvale, 

1997: 49). Kvale tar upp sju principer i en hermeneutisk tolkning som jag försökt följa.

5. Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet avser undersökningens tillförlitlighet. Om reliabiliteten är hög, kommer en annan 

som utför  en  liknande  undersökning  med  samma  metod  att  få  ett  resultat  som stämmer 

överens  med  mitt.  Jag  har  utgått  från  samma  intervjufrågor  i  alla  fyra  lärarna.  Under 

intervjuerna försökte jag att ge lärarna fritt utrymme att prata och lyssnade på dem utan att 

vara dömande.  Jag försökte uppmuntra de genom att även ställa följdfrågor och inte avbryta 

så  mycket.  Genom  att  spela  in  intervjusvaren  med  en  bra  inspelningskvalitet  ökade 

undersökningens reliabilitet (Kvale, 1997:151). 

Att använda ledande frågor har kritiserats av många i frågan om reliabilitet eftersom att de 

frågorna kan påverka svaren men Kvale anser att ledande frågorna kan vara bra medel för 

undersökningen  av  tillförligheten  i  intervjupersonens  svar  av  resultatvärdering  (Kvale, 

1997:145f).   Jag  ökade  enkätundersökningens  reliabilitet  genom  att  frågorna  var 

lättförståeliga med enkla satser så att eleverna inte skulle missförstå frågorna.

Eftersom  olika  individer  har  olika  bakgrund,  kunskap  och  erfarenheter  så  kan  jag  inte 

säkerställa att denna studie skulle få samma resultat om en annan gör det med andra lärare och 

elever även på samma skola. Genom att fråga eleverna och lärare om nästan samma frågor så 

kan jag säga  att  lärarnas  påstående  om undervisningsmetoder  har  stämt  i  stora  drag med 

elevernas och därför kan jag säkerställa att lärarna har svarat sanningsenligt på det mesta av 

mina frågor.  

Validitet syftar på giltighet, det vill säga relevansen; att man mäter det man vill mäta. Validitet 

beskriver därmed mätningens kvalitet. Genom att säkerställa syftet med undersökningen så 

ökas  undersökningens  validiteten  genom att  hela  tiden  kontrollera  om studien  utgår  från 

syftet, det vill säga att jag mäter det som är relevant och att undersökningsresultatet gynnar 
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min studie. Kvale vill att forskaren ständigt ska ställa frågan” vad ”och ”varför” bättre än 

”hur” Kvale (1 997:213) anser också att validering ska prägla hela undersökningen, det vill 

säga i  intervjuns  sju  stadier.  Kvale  talar  om validering  som kontroll  av trovärdigheten  i 

forskning resultat samt kvalitetskontroll genom kritisk tänkande under hela undersökningen 

(Kvale,  1 997:220). Kvale  menar  att  forskaren  ska  ständigt  granska  och  ifrågasätta  allt 

information som kommer fram. Genom att transkribera intervjuerna så har jag enligt Kvale ett 

pålitligt datasamlingsmaterial (Kvale,1997).

För  att  öka  studiens  validitet  har  jag  försökt  studera  det  material  som jag  har  fått  från 

intervjuer och enkätundersökningen med kritiska ögon. Enligt svaren som jag har fått på mina 

intervjufrågor och enkätfrågor så har de gett de svaren som de var avsedda för. Jag har inte 

hittat  något  tecken på eventuella  missuppfattningar  på enkätfrågorna  hos  elevsvaren.  Alla 

elever fick svara på enkäten under samma förhållande, det vill säga under en NO- lektion 

under de första 20 minuterna av lektionen. 

6. Etiska övervägningar

Etiska fastställanden bör ske under hela forskningsprocessen (Kvale 1997:105). Det vill säga 

under intervjuns sju stadier. Jag har följt vetenskapsrådets fyra huvudkrav på forskning. Det 

första kravet kallas informationskravet som betyder att forskaren måste informera alla berörda 

i  forskningen  om  forskningssyftet  (Vetenskapsrådets,  2000:7) Jag  informerade  muntligt 

intervjupersonerna  om undersökningssyftet  och  delade  ett  informationsblad  till  eleverna  i 

samband med enkätundersökningen. 

 

Det  andra  kravet  kallas  samtyckeskravet som betyder  att  deltagandet  måste  vara  frivillig 

(Vetenskapsrådets, 2 000:9) eftersom att intervjun var med lärarna så räckte det med muntligt 

samtycke från dem. För att fylla samtyckeskravet informerade jag intervjupersonerna om att 

deltagandet i intervjun är frivilligt och att de kan dra sig ur intervjun när de vill. 

Det tredje kravet kallas konfidentialitetskravet som innebär att man ska hålla den information 

som  man  får  hemlig  (Vetenskapsrådets, 2000:12).  Alla  lärarnas  och  elevernas  namn  är 

anonyma i hela studien. Enligt Kvale ska intervjupersonernas konfidentitet skyddas genom att 

undersökningspersonerna och intervjupersonerna förblir anonyma (Kvale 1997:113). Jag har 
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tagit hänsyn till detta genom att bara jag har tillgång till inspelningsmaterialet. De citat som 

jag har använt kan inte härleda till de personer som har sagt dem. Jag har försökt att alla lärare 

ska få komma till tals i resultatdelen. Det fjärde kravet kallas nyttjandekravet som innebär att 

allt  material  får  endast  användas  i  forskningsändamål  (Vetenskapsrådets,  2000:14). 

Personuppgifter får inte användas för ej vetenskapligt syfte eller för beslut eller åtgärder om 

dem. Detta har jag följt. 
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4. Resultat 

1. Elevernas förhållningssätt till fysik och kemi

1.1.1.1.                    Intervju med lärarna 

Lärarna anser att eleverna gillar kemi bättre än fysiken. De upplever att eleverna tycker att 

kemi är ett roligare ämne. Lärare 1 anser att eleverna tycker om kemi bättre på grund av att 

man laborerar mer i kemi ”Kemi tycker de flesta att det är jätte kul att laborera, äntligen får vi 

laborera säger eleverna”. 

Lärare 3 håller också med att eleverna tycker att kemi är roligare på grund av att de har fler 

laborationer ”De tycker att kemi är mycket roligare än fysik Och det beror på den 

experimentella delen”                    

Lärare 4 tyckte att eleverna gillar kemi och biologi bättre än fysiken. Läraren säger ”Eleverna 

säger fy fysik vi vill ha biologi. Kemi och biologi tycker de bättre om. De säger det hela 

tiden” 

1.2.1.2.                    Enkätundersökning med eleverna

Jag har valt att sortera elevernas svar på frågorna ett och tre under tre huvudrubriker: Gillar, 

Gillar inte och Otolkbart.  Gillar ämnet  för elever som har en positiv inställning för ämnet. 

Gillar inte ämnet för elever som har en negativ inställning för ämnet. Vissa svar var dock inte 

helt  klart  negativa eller  helt  klart  positiva,  då valde jag att  gradera huruvida det  var  mer 

negativt eller mer positivt och sedan lade jag in dem under huvudrubrikerna. Jag kommer att 

presentera en del enkätsvar i tabellen nedan.

Ämne Antal svar Gillar Gillar inte Otolkbart
Fysik 39 26 11 2
Kemi 39 32 6 1
                                             (En tabell om elevernas svar)
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Jag fick 39 svar på frågan om elevernas förhållningssätt till fysiken. Det var svårt att tolka två 

svar för eleverna svarade bara  ja. 26 elever hade positiv attityd till fysikämnet och verkade 

gilla fysiken. Eleverna som hade en positiv attityd tyckte bland annat att fysiken var bra och 

lärorik, eller att den är intressant och rolig, de hade en bra lärare och en bra bok.

11 elever hade en negativ attityd till fysikämnet och det verkade som att de inte gillade fysik. 

Eleverna som hade en negativ attityd tyckte bland annat att fysiken var svår och att fysiken 

var tråkig, onödig, komplicerad och abstrakt.

”Jag tycker att det är ganska svårt, jag har svårt att förstå”

 ”Är svårt, känns väldigt abstrakt och tar långt tid att förstå”    

                  

De elever som hade en positiv attityd till kemi och det för att ämnet var intressant med många 

laborationer, det var lätt att förstå och bra att kunna. Bara sex av 39 stycken tyckte att kemi 

var svårt, tråkigt och ointressant. Eleverna tycker bättre om kemi än fysiken för man har fler 

laborationer i kemi. Citat från elevernas svar:

                  ”Kemi lektionerna är lite roligare eftersom vi gör flera laborationer”

                  ”Kemi är lättare att förstå och roligare med laborationerna”

2. Lärarnas undervisningsmetoder i fysik och kemi 

2.1.2.1.                    Intervju med lärarna 

Lärarna ändvände i sin undervisning böckerna Fysik Spektrum (Undvall och Karlsson, 2005) 

och Kemi Spektrum (A Nettelblad och Ekdahl, 2004). Alla lärarna tyckte att böckerna var bra 

men  använde  dem  olika,  det  vill  säga  att  tre  lärare  använde  nästan  bara  boken  i  sin 

undervisning.  Den  sista  läraren  använde  böckerna  lite.  Läraren  1  ser  på  boken  som  ett 

komplement och använder sig mycket av bilderna i boken. Citat från intervjun:

”Jag tycker att boken i sig är bra. Jag använder mig väldigt mycket av bilderna i 

den,  … men  i  stort  sätt  tycker  jag  inte  att  själva  läroboken  som styr  mina 

lektioner. Läroboken är bra som komplement den finns med hela tiden, men det 

är inte den som bestämmer allting”
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Lärare 2 tycker att böckerna är bra.  Läraren 3 använder också boken en hel del för att den 

innehåller bra uppgifter. Citat från intervjun:

”Det finns många bra uppgifter i boken, ofta får dom ta hem och jobba med 

dom uppgifterna, så det är olika”

 Läraren  4  använder  sig  av  boken  i  hög  grad,  vilket  kan  bero  på  lärarens  korta 

arbetserfarenhet. Citat från intervjun i frågan om boken:

”Ja den är väl helt ok, tyvärr så blir det att man följer boken. Man vill hellre 

undervisa fritt. Jag har inte varit lärare så himla länge för jag var mammaledig 

några år.  Det är  mitt  tredje år  så det  är  inte  så många år totalt.  Man vill  så 

småningom kunna behärska ämnet  så  att  man inte  behöver  vara så  styrd av 

boken”

Lärarnas undervisningsmetoder har för det mesta varit i form av genomgångar, individuellt 

arbete,  laborationer  och  demonstrationer.  Lärare  1  använder  sig  av  genomgångar  och 

demonstrationer i varje lektion. Laborationer gör dem ibland. 

”Undervisningsmetoder varierar beroende på ämnet som ska tas upp men genomgångar 

och demonstrationer  har  man nästan varje lektion.  Man laborerar  ibland men det  är 

lättare  att  hitta  bra  laborationer  i  kemin  än  fysiken.  Genomgångar  blir  nästan  varje 

lektion, kortare genomgångar, instruktioner om vad de ska göra, självklart måste jag ha. 

Vad ska vi göra under den här lektionen det måste de få. Att bara stå fram och pratar om 

vad vi ska gå genom en hel lektion händer nästan aldrig. Demonstrationer, finns nästan 

alltid med det är det enda sättet att kunna konkretisera det som står i böckerna och de 

nya begreppen. Demonstrationer finns nästan alltid med”  

Lärare  2:s  undervisning  består  för  det  mesta  av  genomgångar  och  individuellt  arbete. 

Eleverna laborerar och diskuterar i grupp ungefär var sjätte lektion.

”Om jag tar exempel från livets kemi så hade vi totalt sexton lektioner. Tre pass 

laborationer för eleverna, fem pass ar det genomgångar ett pass film, tre pass 

gruppövningar, två pass individuellt studier med en vikarie och ett pass prov. 

Det är lite avrundat eftersom man ibland har olika övningar på samma lektion” 
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Läraren  3  använde  sig  av  genomgångar  på  tavlan  och  individuellt  arbete  under  hans 

handledning. Lärare 3 säger:  

”Det handlar om vilket ämne man har först och främst. Vilket avsnitt och jag går 

genom ofta begreppen i  början, som de ska lära sig i den här lektionen. Jag 

förklarar dom så får dom ofta göra övningar i boken. Och sammanfattar det hela 

ibland går vi genom övningarna tillsammans”

Lärare 3 förhindras från utförande av laborationer på grund av de stora grupperna i skolan då 

man måste dela gruppen i två grupper för att kunna laborera, en annan lärare tar hand om en 

grupp och läraren laborerar med den andra gruppen. Det funkar inte alltid eftersom att den 

andra läraren har egna elever också: 

”Det påverkar mycket, ofta har jag hindrats av gruppens storlek. Jag har hindrats 

av att experimentera för jag har haft så stora grupper. Den här har jag ingen 

kontroll, här kan jag inte labbar. Och då har jag fått kanske dela klasser oftast 

går det inte, ingen kan ta den andra halvan. Men jag har ju också ett. Vi har ju 

samarbete mellan lärare. En annan lärare kan ta ena halvan och den andra går 

ner till Noticum och sådär”

Lärare 4 har oftast  genomgångar och individuellt arbete när eleverna får lösa uppgifter som 

finns i boken. Eleverna laborerar ibland. 

”Jag brukar ha genomgång och de har uppgifter att jobba med m det man har gått 

genom vi har haft väldigt lite laborationer i fysik tyvärr. Vi har helkass och det blir 

svårt att laborerar.  Fysiken är svår. Nu har vi kemi och vi ska försöka

Skillnader mellan lärarnas undervisning i fysik och kemi finns i form av färre laborationer i 

fysik  än  kemi  och  detta  kan  beror  på  lärarens  intresse,  gruppens  storlek  och  brist  på 

utrustning. 

Läraren 1 har utryckt samma problem med utrustningen 

”Det krävs mer utrustning för det mesta. Jag sitter och räknar ut. Utrustning räcker inte 

till en hel klass. Det är svårare att planera laborationer i fysiken än vad det är i kemin” 
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Lärare 4 tyckte att det är lättare att man laborerade med halvklass: 

”Vi har helklass och det är svårt att laborera”

Det som skiljer sig mellan undervisningen i fysik och kemi enligt lärare 3är att man laborerar 

mer i kemi. 

”Det går nästan likadant i kemi, men där har vi kanske mera praktiska. De kanske får 

använda modeller, atom modeller med dem här kulorna. Ja, kanske laborera lite mer. 

Kemin för mig är lite mera labben än i fysiken. Egentligen ska det inte vara så. Det är 

mer laborativt för mig” 

Lärare 3 sa att eleverna har färre laborationer i kemi jämfört med fysiken på grund av brist på 

det laborativa material i fysiken:

”Antar att kanske inte så mycket material. Laborativt material som vi har i skolan”

2.2.2.2.                    Enkätundersökning med eleverna 

Av trettionio elever så tror tio elever att de lär sig bäst genom att lyssna på läraren och läsa 

själv i boken. Tolv elever lär sig bäst genom att lyssna på läraren och elva elever genom att 

läsa. Några få elever brukar skriva och göra uppgifter för att förstå nya begrepp. Två elever 

lär sig bäst genom gruppdiskussioner. Ingen elev har nämnt att de lär sig genom laborationer. 

3. Skillnader i begreppsförståelse mellan fysik och kemi 

3.1.3.1.                    Intervju med lärarna 

Ingen lärare har observerat några skillnader mellan elevernas begreppsförståelse mellan fysik 

och kemi. Lärarna hade en åsikt om att eleverna verkar gilla kemin bättre än fysiken.

3.2.3.2.                    Enkätundersökning med eleverna  

De flesta elever definierade begreppet atom. Man kunde kategorisera svaren som följande:

– Några elever hade inget grepp om vad en atom är och svarade som till exempel:

5. ”Grundämne”
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6. ”Atom”

”Förstår inte frågan”

– Eller definierade atom som materians byggsten. Exempel på elevernas svar:

”Materia är uppbyggd av atomer”

”Minsta byggsten”

– Några elever gav en bild  om hur atomer är  uppbyggd av elektroner  och neutroner  och 

protoner som till exempel:

7.        ”Atom består av protoner, neutroner och elektroner”

– Två elever gav ett svar som var mer detaljerad:

”Atom är vad allt består av, till och med vi människor består av atomer. En atom 

består av neutroner,  protoner plus elektroner.  De neutrala neutronerna och positiva 

protonerna ligger i atomkärnan. De negativa elektronerna kretsar runt atomskalen”

”En atom är  alltid  neutral  eftersom den alltid  består  av  lika  många protoner  som 

neutroner. En atom kärna består av positiva protoner och neutrala neutroner . Runt 

atomkärnan kretsar elektroner som är negativa, elektronerna finns i olika skal. KLM K 

= 2elektroner. L= 8elektroner. M= 8elektroner”

. 

De flesta elever (21 av 31) har definierat en jon som en positiv eller negativ atom. Exempel på 

elevernas svar: 

8. ”Är en positiv eller negativ laddad atom”

”Positiv och negativ laddad”

Många elever relaterade till sambandet mellan begreppen atom och jon. Exempel från 

elevernas svar:

”En atom som är elektriskt laddad”

”Är en positiv eller negativ laddad atom.”
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Bara två elever av 31 kunde beskriva en vetenskaplig definition för spänning:. Deras svar var:

”Typ hur mycket elektricitet som färdas/ släpps genom en el sladd”

”El, exempel spänning mellan moln. Det är skillnaden mellan positiv och negativ pol”

Många elever gav exempel på var spänningen kan uppstå istället för att definiera begreppet 

spänning. Några av elevernas svar: 

”Finns t.ex. i vägguttag” 

”Det blir mellan en borste och sitt hår, när man borstar det bildas det en spänning” 

1. Inlärning av nya begrepp 

Lärare  1  hjälper  eleverna  att  konkretisera  de  nya  begreppen och  koppla  dem till  elevens 

vardag. Eleverna och läraren försöker att definiera begreppen med elevernas ord. 

”Först  försöker  jag  att  få  eleverna  att  hitta  de  här  begreppen  i  deras  vardag,  i  ett 

sammanhang som de kan känna igen. Antingen i filmer de har sett eller något annat i 

deras vardag så att de kan koppla ihop de nya begreppen, och få någon association till 

den.   Och  sen  så  skriver  vi  begreppet  som  är  nytt,  och  försöker  att  ha  en  kort 

sammanfattning med deras egna ord. . Så att de kan skriva definition med sina egna ord 

och inte att de fastnar begreppen och ord som jag använder för det blir väldigt mycket 

precis som i böckerna. Att de fastnar på små saker som de inte är det nya begreppet Utan 

andra ord de har fastnat på”

Lärare 1 anser att laborationer kan leda till bättre begreppsförståelse hos några elever som inte 

blir förvirrade av allt annat som en laboration kräver som till exempel för mycket material.

”För några så ger laborationerna större förståelse, för några tror jag nog att det 

förvirrar  mer.  Jag hade en laboration idag.  De ska ju komma på att  laborera 

själva men de var ju så fascinerade utav det vi höll på med då kopplar det aldrig 

ihop med dem begreppen med som jag vill att de skulle använda. Då använder 

de  laborationens  material  till  ett  helt  annat  istället.  Det  kan  också  vara 
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förvirrande  att  man  tar  fram  för  mycket  saker,  för  vissa  elever  blir  det 

förvirrande de fattar inte sammanhanget. Det här begreppet som jag ville visa 

och vad de håller på

Lärare 2  undervisar om nya begrepp utan att  lägga fokus på elevernas förförståelse.  Med 

tanke på att eleverna är olika individer och kan ha många olika förförståelse för vissa begrepp 

och  det  gör  det  svårt  att  hänga  upp undervisningen på  elevernas  förförståelse.  Istället  så 

försöker hon själv att konkretisera begreppen genom att hitta de i vardagen.  

”Jag  försöker  nog  att  hänga  upp  undervisningen  på  sådant  de  kan.  Ibland 

försöker jag nog likna kemiska och fysikaliska skeenden med sådant som de 

kan” 

När lärare 3 undervisar om nya begrepp försöker läraren att hitta de nya begreppen i elevernas 

vardag för att  konkretisera  begreppen.  Vardagsspråket  och skolspråket  stämmer inte  alltid 

överens, skillnader kan uppstå. Läraren undersöker elevernas förförståelse av begreppen för 

att sedan hjälpa dem att byta deras förförståelse till det som är mer vetenskapligt.

” Ofta börjar jag med att ta upp begreppet, ofta kan jag ställa upp frågor om vad dom befinner 

i dom här begreppen. Vad dom har för förförståelse vad det är för er, ibland kan dom ha en 

hel annan förförståelse. Så det gäller egentligen att riva ner dom vissa tankebyggnader 

som kan hindra dom från att förstå det här begreppet. Ge dom en ny definition, kanske om 

det är volym räkna på det vissa kanske kan koppla volym till  kassett bandspelare, va. 

Stereo eller mp3”

Lärare 3 anser att laborationer bidrar till bättre begrepp förståelse då eleverna jobbar aktivt 

med många sinnen och nya begrepp.

”Det gör det säkert för det är ju fler sätt man använder desto mer kommer de att förstå 

begreppen. Om du laborerar då aktiverar du både syn och praktiska händer, flera sinnen 

va. Det blir lättare att ta till sig det nya begreppet än bara och ta teoretiskt som det är 

mer i fysik än i kemin.  ”
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Lärare 4  brukade undersöka elevernas förkunskaper om begreppen, sedan förklarar läraren 

varje begrepp för eleverna.

”Först försöker jag frågar de för att veta om de någon aning om vad begreppet är 

undersöka deras förkunskaper om det är någon som vet vad det betyder, de har 

gått genom det på sjuan eller åttan sen man försöka förklarar” 
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9. Diskussion

1. Elevernas förhållningssätt till fysik och kemi

Några elever upplever en negativ inställning till fysik och kemi. Detta kan bero enligt lärarna 

för det första på att läroböckernas kunskapsnivå är högre än barnens utvecklingsnivå. Enligt 

Piaget så befinner barnen sig i det konkreta operationsstadiet när de är mellan sju och elva år 

gamla och i det formella operationella fasen (från 11 år och uppåt) då kan barnen förstå de 

abstrakta orden utan att de behöver konkretiseras. I detta stadium kan barnen ta till sig de 

begreppen som är abstrakta.  Shayer och Adey (1981) undersökte överensstämmelse mellan 

undervisningskrav på eleverna i de naturvetenskapliga ämnena och elevernas tankeförmåga. 

Shayer och Adeys undersökning omfattade 10 000 engelska barn i åldern 9-14 år (Andersson, 

1 989:31).  De  kom  fram  till  att  kraven  i  läroböckerna  är  för  höga  på  eleverna  som  i 

majoriteten  befann sig  i  det  konkreta  operationsstadiet  vilket  betyder  att  barnen  behövde 

konkretisera  dem abstrakta  begreppen  för  att  förstå  dem bättre.  En  stor  del  av  barnen  i 

undersökningen borde ha befunnit sig enligt Piaget i det formella operationella fasen men 

dem gör inte det. NO-böckerna i Sverige som är mycket påverkade av Piages teori vilket gör 

att de är för svåra för eleverna (Sjöberg,2005). När kraven är höga blir det svårt att förstå 

innehållet och det har några elever och lärare uttryckt tydligt. Femton elever i skolan upplever 

att ämnet fysik är svårt. Färre elever tycker att kemi är för svårt (tre elever). Det har lärarna 

från skolan uttryckt tydligt. ”Alla fysik och kemi böckerna är svåra för eleverna, de tycker att 

det  är  svårt”  (Lärare  4).  Lärare  1  tar  upp den  språkliga  nivån  i  boken som är  högre  än 

elevernas. Lärarna anser att  fysik- och kemiböckerna ligger på en högre nivå än elevernas 

språk.” Det som är mindre bra då, det är just att hitta rätt nivå på språket till de eleverna jag 

har. Nivån blir ofta hög på de läroböcker vi köper.”

 Björn Andersson (1989) talar om jämvikt i tänkande genom självreglering som en av tre 

huvudkomponenter i det konstruktivistiska lärandet. Ett exempel på den första komponenten 

är när en elev får ett sämre betyg i ett ämne, för att den var lat och inte pluggade. Eleven 

försöker självreglera sin inre jämvikt och ta igen det som är missat. Eleven kommer att lyckas 
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om kunskaperna  i  boken inte  är  för  svåra  för  eleven och om undervisningen ligger  nära 

elevens nivå (Andersson 1989: 18f). 

För det andra kan eleverna uppleva att ämnet är svårt på grund av att undervisningen som de 

får i skolan ligger högre än deras nivå. Alla lärare var nöjda med fysik- och kemiböckerna 

som hjälpmedel i undervisningen. Lärarna använder sig av boken och handledningsuppgifter. 

Vygotskij pratar om olika medieringsredskap, fysiska och psykologiska. Boken är ett viktigt 

fysiskt  mediering  redskap för  kunskap.  Lärarna  använder  sig  av  boken i  undervisningen. 

Eftersom att kunskaper i boken ligger på en högre nivå av eleverna utvecklingsnivå så ligger 

undervisningen också på lika hög nivå.  Vygotskij anser att undervisningen ska ligga nära 

barnets utvecklingszoner annars blir det omöjligt för barnet att på egen hand förvärva denna 

kunskap.  Att  eleverna  upplever  att  ämnet  är  svårt  missgynnar  lärandet  enligt  Andersson 

(1 989). 

För det  tredje så kan valen av undervisningsmetoder som till  exempel  laboration påverka 

elevernas positiva inställning till ämnena. Att eleverna tycker att ämnet är svårt påverkar deras 

lust för lärandet och detta är tvärtemot vad läroplanen som strävar efter att undervisningen ska 

utveckla barnens lust för lärandet. Detta påverkar i sin tur elevernas prestation i ämnet. Enligt 

PISA så presterar  elever  som är  intresserade av  ämnet  bättre  än andra.  Det  är  viktigt  att 

försöka öka intresset hos eleverna i fysik och kemi. Enligt TIMSS så ökas antalet elever som 

inte  når  målen  i  NO-ämnen  dramatisk.  Och  intresset  hos  högstadieelever  hade  minskat 

jämfört med mellanstadieelever. Duit och Treagust (2003) har också kommit fram till att olika 

faktorer som intresse, attityder och motivation påverkar begreppsförståelsen.  Lärarna i min 

undersökning ville göra fler experiment i ämnena fysik och kemi men hindrades på grund av 

bland annat gruppens storlek, laborativmaterial och scheman. Lager- Nyqvist anser att lärare 

vill ha en rolig undervisning för eleverna för att öka deras lust för lärandet, skolmiljön och 

läroplanen  förhindrar  det  ibland.  Jag  anser  att  lärarna  i  min  undersökning  måste  följa 

läroplanen och anpassa sig till skolmiljön. Salen till laboratoriet i min undersökta skola är 

liten med max 17 elever som kan laborera där samtidigt och det skapar problem hos lärarna 

som har fler än 17 elever i sina respektive grupper. De förhindras till att laborera. Att ha fler 

laborationer gör undervisningen roligt och gynnar lärandet av nya kunskaper och begrepp. 

Dewey anser att kombinationen mellan teorier och praktiken ger de bästa möjligheterna för 

lärandet.  Med  ”Learning  by  doing”  menar  han  att  lärandet  sker  då  barnet  genomför  en 
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aktivitet som till exempel en laboration och sedan reflekterar över resultatet i förhållandet till 

de teorier som finns i boken.

  

De flesta elever tyckte om kemin bättre än fysiken, bara två elever gillade fysiken bättre. En 

slutsats kan vara att eleverna gillar kemin bättre än fysiken och det kan bero på att kemin är 

roligare, mer intressant och att man har utför fler laborationer. 

2. Lärarnas undervisningsmetoder i fysik och kemi 

Dimänäs och Sträng Haraldsson (1996) har presenterat  i  Undervisningen i  naturvetenskap 

många undervisningsmetoder.  Exempel  på undervisningsmetoder  som lärarna i  min studie 

använder är  monolog, en frågande undervisning, dialog, undersökande undervisningsmetod  

och läsande. Monolog: Då läraren föreläser för eleverna. Det är en dominerade metod i skolan 

och  har  en  nackdel  med  att  den  att  inte  engagerar  eleverna  (Dimänäs  och  sträng 

Haraldsson,1 996:76). Läsande: Genom att läsa en text kan eleven lära sig textens innehåll. 

Lärandet  av  innehållet  i  texten  kan  variera  beror  bland  annat  på  elevens  kapacitet  för 

igenkännande  av  innehållet  och  intresse  för  texten.  (Dimänäs  och  Sträng 

Haraldsson,1996:78).  Enligt  läroplanen så ska eleven pröva olika arbetsformer för att  hitt 

det/de arbetsformer som passar dem bäst och sedan utveckla det/dem. Läraren 3 och lärare 4 

använder sig av genomgångar och individuellt arbete nästan i varje lektion, sällan laborationer 

och inga gruppdiskussioner. Lärarna förlitar sig på sina skickligheter att förklarar kunskap och 

anser att eleverna skulle förstå de nya kunskaperna om de lyssnar på föreläsningen. Lärarna 

tänker liksom Piaget att eleverna befinner sig i den formella operationella fasen i sin kognitiva 

utveckling och kan förstå dem abstrakta kunskaperna. (Säljö, 2000). Enligt TIMSS så ägnar 

eleverna den största delen av lektionen åt att lyssna på lärarens genomgång och att jobba med 

olika  uppgifter.  Det  stämde  med  eleverna  i  undersökningen  för  att  den  vanligaste 

undervisningsmetoden var genomgång på tavlan och individuellt arbete då eleverna jobbar 

med olika uppgifter. Jag tror att elever som inte är intresserade av skolan eller elever som har 

koncentrationssvårigheter kommer att inte hänga med på undervisningen och får ingen nytta 

av det. Dessutom kommer eleverna inte att förstå om innehållet i undervisningen är för svårt 

med tanke på det svåra språket i läroböckerna. 

36



En frågande undervisning:  För att  utmana elevernas tänkande kan läraren använda sig av 

denna metod en.  Hur eleverna uppfattar olika frågor och hur eleverna intresserar sig för olika 

frågor.  Frågan  kan  vara  enligt  Dimänäs  och  Sträng  Haraldsson (1996:77)  kontrollerande, 

handledande, utforskande eller problematiserande. Alla fyra lärarna använde sig av Monolog i 

form av genomgångar på tavlan i varje lektion. Dialog: I form av diskussion mellan lärare och 

elev eller mellan eleverna. Det är viktigt att de inblandade i diskussionen visar respekt till 

varandras  åsikter  (Dimänäs  och  Sträng  Haraldsson  ,  1996:76).  Diskussionen  påverkar 

eleverna på olika sätt beror på elevernas intresse och engagemang. Lärare 1 och 2 använde sig 

av diskussionen oftare än lärare 3 och 4 fyra.  Undersökande undervisningsmetod: i form av 

laborationer och demonstrationer (Dimänäs och Sträng Haraldsson, 1996:78). Lärare 1 och 2 

använder  sig  av genomgångar,  gruppdiskussioner,  individuellt  arbete,  demonstrationer  och 

laborationer. Genomgångar nästan i varje lektion. Det är viktigt med lärarens genomgång då 

läraren är en viktigt medierande redskap för kunskap. Vygotskij säger att när eleven lyssnar på 

lärarens genomgång eller på sina kompisars diskussioner kan eleven appropierara r kunskapen 

och  göra  den  till  sitt  .  I  gruppdiskussioner  talar  eleverna  om  sina  förställningar  och 

erfarenheter. Duit och Treagust har sett att eleverna har olika föreställningar om olika begrepp 

(Helldén,  2005).  Dessa  föreställningar  kan  komma  fram med  hjälp  av  olika  diskussioner 

mellan  eleverna  eller  mellan  lärare  och  elever.  Sedan  kan  eleverna  utveckla  sina 

föreställningar.  Lärarna har demonstrationer ofta för att konkretisera olika kunskap. Schoultz 

anser att  elevens  begrepp utvecklas  genom att  läraren först  definierar  dem och sedan när 

eleven konkretiserar dem och då kan tillämpa dem (Helldén, 2005). Lärarna tror på Deweys 

teori ”Learning by doing” och försöker att göra många laborationer för att ge eleverna en 

möjlighet (för) att  göra olika aktiviteter.  Lärarna följer  läroplanen och medveten använder 

olika metoder i undervisningen för att varje elev hittar metoder som gynnar sitt lärande bäst.  

Alla fyra lärarna ville göra fler laborationer men förhindrats på grund av gruppens storlek och 

brist på utrustning. Dimenäs och Sträng Haraldsson (1996:22) tycker att det skiljer sig i vad 

lärarna gör i undervisningen och de metoder som de använder. Lärarna vill använda sig mer 

av  elevernas  aktivitet  och  förståelse  i  undervisningen  genom  till  exempel  att  göra  fler 

experiment och ha diskussioner men hindras av bland annat scheman och gruppens storlek. 

Lärarna genomförde färre laborationer i fysik än kemi. Det kan bero bland annat på deras 

ämneskunskap och intresse. Svein Sjöberg (2 000) anser att lärare som har en hög utbildning 
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inom ett ämne har sin lojalitet och ämnesidentitet knuten till detta ämne. Alla fyra lärarna har 

en lärarutbildning som är knuten till en eller fler NO-ämnen. Läraren H och läraren M har inte 

behörigheten  i  fysik  men  undervisar  i  ämnet.  Man  ser  tydligt  att  deras  intresse  och 

ämneslojalitet ligger hos kemin. Lärare H tycker att kemi är roligare än fysiken: H M?? tal

”Jag  har  läst  biologi,  kemi  och  matte  men  undervisar  i  fysik.  Jag  är  dock 

fortfarande intresserad av kemiämnet.  Jag tycker att  det  inte är lika roligt  med 

fysik och fysiken är svårare än kemin”

Lärare 3 har läst kemi och finner sin lojalitet i kemi. På frågan varför läraren genomför färre 

laborationer i fysiken svarar läraren:

”Jag är själv kemist, jag känner mig mer hemma i kemi än i fysiken. Det kan ha med det 

att göra också, va.” 

Lärare n 1 säger att läraren laborerar mindre i fysiken än kemin på grund att det är lättare att 

hitta på enkla laborationer i kemi än i fysik, och att skolans laborationsmaterial för fysik är 

mindre och räcker inte till en hel klass.

”För mig personligen tycker jag att kemin är mycket lättare att laborera med. 

Det är lättare att hitta enklare saker att laborera, medan det i fysiken är svårare 

att spontant ta fram saker, ni får laborera med det här. Det krävs mer utrustning 

för det mesta. Utrustning räcker inte till en hel klass. Det är svårare att planera 

laborationer i fysiken än vad det är i kemin.”    

Enligt TIMSS så har 90-95 % av alla NO-lärare högskoleutbildning och det stämmer med 

mina lärare också.  Lärarnas ämneskunskap var varierande mellan behörigheten i ett ämne 

eller  i  både  ämnena.  Detta  har  präglat  deras  val  av  undervisningsmetoder  i  form av mer 

engagemang  för  att  göra  laborationer  i  kemi  än  i  fysik.  Många  högskolor  har  en 

lärarutbildning  som är  ämnesintegrerad,  som  till  exempel  Naturorientering med  didaktisk 

inriktning på Södertörn högskola.  Då läser man i tre terminer för att bli behörig lärare till 

högstadieelever  i  NO-ämnen.  Sjöberg  säger  att  sådana  utbildningar  kan  underskattas  och 

betraktas som att de inte ger nödvändiga kunskaper i NO-ämnen trots att det blir lättare för 

läraren att jobba med ämnesintegration som gynnar lärandet hos eleverna (Sjöberg, 2 000: 

401f).
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De flesta elever tycker att de lär sig bäst när de lyssnar på läraren och läser själva i bocken. 

Elevernas val av inlärningsmetod påverkas av lärarnas val av undervisningsmetod ( Dimenäs 

och  Sträng Haraldsson,  1996:70).  Eleverna  bygger  ett  reproducerande  förhållningssätt  till 

kunskap beroende av deras lärares val av undervisningsmetoder i form av genomgångar på 

tavlan och individuellt arbete. Man kan se ett klart samband.  Ett reproducerande förhållnings- 

sätt till kunskap innebär enligt Dimänäs och Sträng Haraldsson (1 996:70) att eleverna blir 

mottagliga av kunskaper från sin omgivning. 

3. Skillnader i begreppsförståelse mellan fysik och kemi 

Jag kunde se en progression i elevernas kognitiva tänkande i svaren hos de elever som gav en 

definition av begreppet atom. Några elever definierade atom som materians minsta byggsten 

medan andra elever beskrev mer detaljerad atomens byggnad. Eleverna förklarade begreppet 

atom på  olika  sätt  och  nivåer.  Detta  har  Schoultz  (2000:78)  skrivit  om att  eleverna  kan 

använda sig av olika förklaringsnivåer när de definierar olika begrepp till skillnad från Piagets 

stadieteori som knyter an till kunskapsprogressionen med ålder och att eleverna ska kunna 

tänka abstrakta när de är äldre än 11 år som eleverna i detta undersöknings är. Men vi ser en 

tydlig kunskapsprogression bland eleverna som är lika gamla som till exempel i elevernas 

svar av atombegreppet. Många elever hade ingen uppfattning om betyder spänning är och 

svarade att de inte vet eller att de inte förstår frågan. Jag fick 27 svar på frågan. 

Jag  kan  inte  dra  några  slutsatser  om deras  begreppsförståelse  för  eleverna  har  definierat 

begreppen på olika sätt. Eleverna såg inte kopplingen mellan de tre begreppen så det gick inte 

att dra en slutsatsen att de förstår det ena begreppet bättre än det andra. Att barnen glömmer 

definitionen av de abstrakta begreppen kan beror på deras ålder för Vygotskij säger att barnet 

lär  sig  de  abstrakta  begreppen i  puberteten.  Har  dessa elever  nått  puberteten  då?  När  ett 

begrepp lösrycks från sin kontext och dess naturliga sammanhang blir det svårare att förstå 

begreppet  och  kunna  definiera  det  (Vygotskij,  2001).  Eleverna  gick  igenom  begreppet 

spänning i sjuan, för två år sedan och har hunnit glömma den vetenskapliga definitionen som 

de  lärde  sig  då.  Jag  kan  tycka  att  det  är  märkligt  att  endast  två  av  31  elever  besvarade 

difinitionen av begreppet  spänning.  Eleverna får  jämt lyssna på lärarens  genomgångar  på 

tavlan  och jobbar  individuellt  med uppgifterna.  Eleverna uppfattar  inte  sambandet  mellan 

begreppet  atom och jon  och  därför  är  det  svårt  att  jämföra  begreppen  mot  varandra,  för 
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begreppet atom är stort och välbehandlat i både fysik och kemi och begreppet jon är mindre 

behandlat  i  kemiboken.   Många  elever  hade  definierat  begreppen  atom  och  jon  på  ett 

vetenskapligt sätt. Jag menar på samma sätt som boken har definierat begreppen.

Det blir svårt att se om eleverna har förstått begreppen genom att bara besvara min skriftliga 

fråga om de tre begreppen. Barnen ska visa att de har förstått begreppen när de kan tillämpa 

dem i andra samanhang. Enligt Vygotskij så kan eleverna visa oss att de har förstått begreppen 

vid diskussioner. 

4. Inlärning av nya begrepp

Arevik & Hartzell (2007:57 f) presenterar tre olika sätt av att jobba med nya begrepp.  Det 

första är att låta eleverna själva arbeta med begreppen. Arevik & Hartzell anser att eleverna 

blir övergivna av läraren som tror att eleverna lär sig bäst själva. Det andra sättet är att läraren 

definierar  begreppet  själv  antingen  genom  katederundervisning  eller  genom  att  dela  ut 

stenciler med definitionen. Det tredje sättet är att läraren jobbar på ett genomtänkt sätt för att 

tillsammans  med  eleverna  kunna  definiera  begreppen.   Läraren  är  medveten  om 

problematiken  i   begreppsbildningen  och  försöker  låta  eleverna  förstå  begreppet.  Enligt 

Arevik & Hartzell ska alla lärare sträva efter att utveckla elevernas språkliga och begreppsliga 

förståelse,  det  vill  säga  att  den  språkliga  begreppsförståelsen  ska  vara  undervisningsmål 

(Arevik & Hartzell (200714, 57f).

Lärare 1 jobbar medvetet med begreppsbildningen enligt Arevik & Hartzell  och försöker att 

definiera begreppen med eleverna. Detta sätt gynnar begreppsförståelse.

Lärare 2 använder den andra modellen enligt  Arevik & Hartzell(2 007). Läraren definierar 

begreppen för eleverna. Läraren tror att eleverna lär sig bäst när de lyssnar på genomgången 

och  läser i boken/stenciler. Arevik & Hartzell (2 007). tycker att ingen undervisning sker på 

det sättet. Elevernas intresse och engagemang kommer att påverka deras lärande. Genom att 

ta  reda  på  elevernas  förförståelse  kan  läraren  konkretisera  begreppen  och  lägga 

undervisningen  på  lagom  nivå  för  eleverna.  Undervisningsinnehållet  blir  tillgängligt  för 

eleverna. Vygotskij (2 001) tycker att det är viktigt att ta reda på elevernas förförståelse för att 
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senare kunna bestämma utvecklingszonen som eleverna befinner sig i, detta för att bestämma 

undervisningsinnehåll. Sedan lägga upp undervisningen på en lämplig nivå och läraren ska ta 

hänsyn  till  att  eleverna  är  olika  och  att  deras  utvecklingszoner  är  individuella.  Därför 

elevernas förförståelse en viktig del inför planeringen av införandet av nya begrepp. 

Lärare 3 använder sig av teorin  coceptual change.  Denna teori grundar sig på att barnens 

gamla  föreställningar  byts  ut  mot  de  nya  föreställningarna.  Detta  stämmer  inte  eftersom 

många  elever  behåller  gamla  föreställningar  medan  andra  elever  ersätter  de  gamla 

föreställningar mot de nya. Många lärare har upplevt att eleverna har olika förförståelse om 

olika begrepp. Denna teori har kritiserats av många som ser att barnen behåller sina gamla 

begreppsföreställningar även när de lär sig nya föreställningar om begreppen. I så fall skulle 

man  inte  krocka  med  elevernas  förförståelse.   Läraren  använder  sig  av  den  andra 

undervisningsmetoden  enligt Arevik  &  Hartzell  (2007:  57f).  Denna  undervisningsmetod 

gynnar inte lärandet av nya begrepp. Läraren försöker att ta reda på elevernas förförståelse 

men använde sig inte av det i sin undervisning. Läraren förklarar begreppen själv och tror att 

eleverna kommer att byta sina föreställningar om begreppen mot de nya föreställningarna som 

undervisningen handlar om.  

Lärare 4 litar på sin förmåga att undervisa och tror att eleverna kan lära sig genom att lyssna 

på genomgången eller läsa i boken. Läraren använder en frågande undervisning för att ta reda 

på elevernas förförståelse av begreppen genom att fråga vad de vet om begreppen. Det är 

viktigt att en lärare är säker på sin undervisning för annars speglar detta av sig i klassrummet. 

Dimänäs  och  Sträng tycker  att  detta  sätt  uppmanar  elevernas  tänkande.  Enligt  Piaget  så 

assimilerar barnen en ny kunskap om det går att integrera det med den gamla kunskapen, det 

vill  säga  när  dem  nya  föreställningarna  passar  in  i  dem  gamla  föreställningar.  Barnen 

ackommoderar en ny kunskap då den nya kunskapen motsäger deras gamla förförståelse av 

kunskapen. Den gamla byts ut mot den nya. 

Läraren  3  och  Lärare  4  har  genomgångar,  eleverna  läser  i  boken  och  svarar  på  frågor. 

Eleverna  lär  sig  fakta  om  de  vetenskapliga  begreppen  utantill  och  går  tillbaka  till  sina 

ursprungliga  vardagsbegrepp  efter  en  tid  när  deras  memoreringsförmåga  försämras. 

(  Dimenäs  och  Sträng  Haraldsson,  1996:49).Eleverna  kan  definiera  de  vetenskapliga 

begreppen under en kort tid för att komma ihåg det på provet men sedan glömmer bort det . 

Jag och liksom många som läser denna rapport har erfarenhet av det från sin skoltid tror jag. 
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Lärare 1 använder enligt Arevik & Hartzell (2007) det tredje sättet för att jobba med begrepp. 

Läraren jobbar medvetet med begreppsbildningen. Vygotskij (2001) anser att lärarens närvaro 

i undervisningen i form av handledning är ett måste för elevernas lärande. Vygotskij menar att 

eleven klarar av kunskap som är svåra med hjälp av lärarens handledning. Kunskaper måste 

ligga nära elevens utvecklingszon och får inte vara försvåra annars blir det omöjligt för barnet 

att förstå. 
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10. Sammanfattning 

Mina frågställningar var följande:

1. Skiljer sig elever förhållningssätt till fysik och kemi?

2. Skiljer sig lärarnas undervisningsmetoder mellan fysik och kemi?

3.   Hur  väl  förstår  eleverna  begreppen atom, spänning och jon i  fysik och 

kemi?

4. Hur lär sig eleverna bäst nya begrepp?

Eleverna gillar kemin bättre än fysiken.  Elever som hade en negativ attityd till kemi var inte 

så många jämfört med fysiken, bara 6 av 41 stycken tyckte att kemi var svårt, tråkigt och 

ointressant. De flesta eleverna var nöjda med sin undervisning men eleverna önskade sig fler 

laborationer  speciellt  i  fysik.  Laborationer gör ämnena roliga och minnesvärda.  Dessutom 

kommer man ihåg begreppen bättre.

Undervisningsmetoder som lärarna använder  i fysik och kemi  var för det mesta i form av 

genomgångar och individuellt arbete, gruppdiskussioner och ibland laborationer men färre i 

fysik  än  kemi  och. Lärarna  kombinerade  olika  undervisningsmetoder  under  samma 

lektionspass.  Att  enbart  jobba  med  undervisningsmetoder  som genomgångar  och  läsning 

missgynnar  lärandet  av  begreppen.  Eleverna  lär  sig  begreppen  genom  memorering  men 

glömmer dem med tiden. 

Alla  lärarna  försökte  ta  reda  på  elevernas  förkunskaper  i  undervisningsämnet  för  att 

konkretisera begreppen. Lärarna jobbade med begreppen på dessa två olika sätt: 

• Att  läraren  själv  definierar  begreppen  i  en  genomgång  på  tavlan  och  sedan  låter 

eleverna jobba med olika uppgifter från boken.

• Att  läraren definierar  begreppen tillsammans med eleverna genom diskussion eller 

demonstration och sedan har en genomgång på tavlan. Sedan jobbade eleverna med de 

olika uppgifterna. 
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 Begreppsförståelsen  gynnas  enligt  min  teori  och  empiri,  då  eleverna  kombinerar  olika 

arbetssätt,  skolarbetet  blir  roligt  samt  att  eleverna  motiveras  och  att  läraren  tar  reda  på 

elevernas förförståelse och använder det i samband med undervisningen.

En  fråga  som  uppkommit  under  min  C-uppsatsskrivning  är:  På  vilka  sätt  påverkar 

laborationer begreppsförståelse hos våra elever? Detta för att möjligtvis kunna finna faktorer 

som gynnar elevernas lärande ännu bättre. Jag skulle vara intresserad om en annan student 

kunde undersöka den nya frågeställningen. 
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12. Bilagor 

Bilaga 1: Intervjufrågor med lärare 

1. Vad tyckte du om fysiken och kemin, när du själv gick i skolan? Berätta gärna hur din 

          Skolgång var.

2. Vad är fysik? Kemi? Kan du beskriva dessa ämnen för mig? Hur tänker du kring dem? 

3. Vilken lärobok använder du i respektive ämne? Anser du att boken är bra/mindre bra? 
Förklara varför du tycker så? 

4. Hur ser ett typiskt lektionspass ut i fysik och kemi? Hur planerar du inför dina fysik- 
och kemilektioner? Förklara. 

5. Hur  många  lektionspass  använder  du  till  katederundervisning,  laborationer, 
demonstrationer, individuella studier och gruppdiskussioner? 

6. Hur undervisar du när du ska gå igenom nya begrepp i fysik/kemi? På vilket/vilka sätt 
lär du ut nya begrepp i dina ämnen? Vilka svårigheter möter du?

7. Finns det någon skillnad i elevers begreppsförståelse mellan fysik och kemi? På vilket 
sätt, alltså hur? Och varför?

8. I vilka ämneskombinationer är du behörig? 

9. Är det något som du vill tipsa mig om? Något som du vill att jag som lärarkandidat 
ska tänka på i min undervisning (det kan vara vad som helst)?
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Bilaga 2: Enkätfrågor för elever 

 

1. Vad tycker du om fysiken som ett skolämne? Vad är bra/mindre bra? Förklara varför 
du tycker så.   Använd gärna baksidan på pappret för att besvara frågorna!

2. Hur ser dina fysiklektioner ut på din skola? Brukar ni ha laborationer, genomgångar, 
eget arbete och gruppdiskussioner? Besvara frågeställningarna så gott du kan. Berätta 
gärna om du är nöjd/mindre nöjd med dina fysiklektioner?

3. Vad tycker  du om kemin som ett  skolämne? Förklara  varför du tycker  så.  Vad är 
bra/mindre bra?

4. Hur ser dina kemilektioner ut? Brukar ni laborera, ha genomgångar, eget arbete och 
gruppdiskussioner? Besvara frågeställningarna så gott du kan. Berätta gärna om du är 
nöjd/mindre nöjd med kemilektionerna?

5. Om du ska jämföra en fysiklektion med en kemilektion, hur skiljer sig dessa lektioner 
åt? Vad saknar du/inte saknar? Vilket ämne är mest intressant och i så fall varför?

6. På vilket/vilka sätt lär du dig bäst nya begrepp? Förklara med ett eller flera exempel.

       7.      Ge en beskrivning av följande begrepp: Atom, jon och spänning. 
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