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Bilder av Fysik 
En studie om Fysik på gymnasiet 
Jonn Lantz 2007 
 
 
 
Sammanfattning 
I detta arbete så vill jag studera hur praktisk fysikundervisning och bedömning i några 
svenska gymnasieskolor överensstämmer med modern forskning om fysikpedagogik. 
Denna forskning spänner över ett brett spektrum av metoder och teorier, varav jag har 
fokuserat på om lärarnas undervisning kan beskrivas som  
-elevaktiv eller inte,  
-mer eller mindre baserad på bokstudier,  
-inriktad på konceptuell förståelse eller mer förmågan att räkna specifika uppgifter. 
Dessa aspekter diskuteras även i relation till de inblandade lärarnas utbildning.  
För att kunna jämföra de olika klasserna och lärarna har jag använt ett test av 
konceptuell förståelse (FCI, se sektion 3.2) samt enkäter till lärare och elever. Ur ett 
tyvärr skevt urval av klasser och lärare framgår att det finns stora skillnader på hur 
lärarna ser på undervisningen och vilka undervisningsmetoder de använder, samt hur 
styrt de upplever sitt arbete. Korrelationerna mellan elevernas resultat på FCI och på 
ordinarie prov på motsvarande mekanik är små, vilket tyder på att reguljära prov 
mäter konceptuell förståelse i liten utsträckning. Det finns även skillnader i resultaten 
i form av elevernas konceptuella förståelse mellan skolorna, i linje med tidigare 
forskningsresultat att nyare metoder faktiskt ger bättre resultat, även om denna 
preliminära studie inte förmår ge underlag för direkta slutsatser. Resultaten tyder även 
preliminärt på att manliga elever lyckas få en bättre konceptuell förståelse än 
kvinnliga elever i skolan.  
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1. Varför detta arbete? 
Fysik kan vara världens mest intressanta ämne. Ju mer fysikkunskap desto mer faller 
pusselbitarna hur vardagen och världen fungerar på plats. Ändå finns det gymnasier, 
och högskolor, som lyckas med konsten att förvandla Fysik till läran att räkna tal i 
böcker utan koppling till verkligheten. Vart tog den konceptuella förståelsen, 
förståelsen av Världen, vägen?  

Det finns idag väl etablerad forskning om hur man bäst lär människor fysik. Trots 
detta förändras undervisningen på gymnasiet mycket långsamt mot det bättre. Detta är 
en liten, liten studie om hur elever i olika lärmiljöer, i form av lärare och lokala 
attityder till ämnet, lyckas lära sig fysik och hur vi lärare lyckas bedöma dem.  

 
1.1 Begrepp 
I detta arbete vävs en serie begrepp om undervisningstekniker samman, vilka kan vara 
svåra att se innebörden av vid första anblicken. Det mest återkommande inslaget i alla 
dessa nya tekniker är dock fokusen på eleven och dennes lärande, och inte på läraren. 
Teknikerna syftar till att skapa bästa möjliga situationer för lärande, mer än att 
fokusera på vad som skall läras ut och hur. 

 
Elevaktivt lärande – innebär att läraren skapar en klassrumssituation där eleverna 
aktivt deltar, motiverat med att man lär sig effektivare om man interagerar i en 
undervisningssituation eller aktivitet jämför med om man bara lyssnar eller läser. 
Notera att detta inte innebär att föreläsningar eller katederundervisning inte skall 
användas och att elevaktivt lärande inte är samma sak som problembaserat lärande. 
Elevaktivt lärande länkar även till ökat elevansvar, dvs. att göra eleven mindre 
beroende av lärarens styrning. (Scherp 2007)  

 
Problembaserat lärande (ofta ”PBL”) – innebär att man som lärare/skola skapar 
undervisningssituationer där studenterna/eleverna själva söker information och löser 
problem, oftast i mindre grupper och med lärare som handledare. Man kan beskriva 
PBL som en övergripande pedagogisk ideologi, mer än en specifik metod. 

 
Interactive engagement – (här interaktiv undervisning) samlingsbegrepp för en serie 
metoder att komma ifrån bokbundna studier, eftersom det är visat att studenter lär sig 
effektivare med mer varierande, interaktiv undervisning än att bara följa en kursbok 
(Redish 2003). Variationsteori, nedan, är exempel på interaktiv undervisning, även 
om variationsteorin inte ursprungligen finns under det amerikanska begreppet 
interactive engagement. 

 
Konceptuell förståelse – innebär förståelse av ett vetenskapligt koncept, som tex. 
F=ma, att kraft ger acceleration och vice versa, och att studenten/eleven då kan 
tillämpa denna förståelse på (vardagliga) fenomen – som inte är formulerade på ett 
systematiskt sätt som talen i en fysikbok. En student/elev kan ha god förmåga att lösa 
problem i en bok efter givna metoder, utan att för den delen ha förståelse för 
koncepten metoderna bygger på (Redish 2003). 

 
Variationsteori – (eller variationsmetoden) innebär att man lär ut en utvald aspekt (av 
något) i ett sammanhang, genom att variera den utvalda aspekten medan allt annat 
hålls invariant. Detta underlättar lärandet. Tex. kan en enstaka kraft på ett föremål 
påverkat av flera krafter varieras, för att visa vad som händer när föremålet är i 
jämvikt eller inte (Linder 2006).  
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Studenters epistemologi – betyder studenters egna föreställningar om hur lärandet går 
till och vad kunskap innebär. Detta har betydelse för hur studenten lär sig och det går 
att undervisa effektivare om man som lärare anpassar sig mer till sina 
studenter/elevers epistemologier (Lising 2005). 

 
Traditionell undervisning – (eller ibland konservativa undervisningsmetoder) innebär 
att läraren, med kursboken som medel, syftar till att förmedla (sin) kunskap till 
eleverna. Denna undervisning har ofta stark koppling till en kursbok och är inte 
nödvändigtvis auktoritär, men har vanligen litet elevansvar. Undervisning ses som 
förmedling av kunskap och metoder till elever eller studenter.  

 
Dold läroplan – är de oskrivna men ofta mycket starka regler som finns i ett 
kollegium, om vad som skall läras ut och hur detta skall ske. En dold läroplan kan 
vara allt från ett lysande samarbete där lärare hjälper varandra mot moderna 
undervisningsmetoder till ett sammanhållet försvar av etablerade metoder. (Broady 
1981) 

 
 

2. Inledning 
Det har under senare år funnits ett ökande intresse för att reformera den inledande 
fysikutbildningen på alla nivåer. Flera studier i USA (Hake 1992,Redish 2003) har 
visat signifikanta förbättringar i elevresultat efter att undervisningen har lagts om mot 
sk. interactive engagement (IE), eller interaktiv undervisning. Kortfattat så bygger 
dessa metoder på att den vanligt förekommande undervisningsmetodiken där kursens 
innehåll baseras till allra största delen på text (oftast en kursbok) inte är en optimal 
undervisningsmetod. Istället föreslås en serie komplement till bokstudier, som öppna 
laborationer1, problembaserat lärande, datorlaborationer med fysiksimulering, work 
shops, mm med syftet ge eleverna mer och varierande stimuli för att själva effektivare 
kunna skapa en konstruktiv förståelse av ämnet. Bakom undervisningsmetoderna som 
utgör IE ligger omfattande pedagogisk och kognitiv forskning (Redish 2003).  

Traditionell fysikundervisning och litteratur är ofta inriktad på metoder och 
faktakunskaper med liten koppling till vardagen och liten inriktning mot konceptuell 
förståelse (Redish 2003). Det har gjorts flera studier där det visats att en mer 
interaktiv undervisning (jfr. IE), där man hela tiden försöker bygga på elevens 
befintliga kunskaper när nya moment införs, faktiskt ger bättre resultat (Rachel 2005, 
Sokoloff 1997). Det finns även konkreta förslag på undervisningsmetoder, 
variationsteori, där man syftar till att lära ut ett nytt moment genom att variera den 
nya aspekten i ett sammanhang samtidigt som allt annat hålls konstant (se tex. Linder 
2006, med referenser) 

En annan viktig aspekt är att dessa nya idéer också motiverar en revision av 
ämnesinnehållet, i detta fall i gymnasieskolans fysikkurser. Det finns idag en stark 
likriktning av kurslitteraturen för gymnasiestudier i fysik, där ämnet fysik till stor del 
definieras om jämfört med forskningsämnet fysik (Oran-Bekiroglu 2007). Ett tydligt 
tecken på detta är likheter i framställningen av fysik mellan kursböcker, vilket kan gå 

                                                
1 Med öppna problem och öppna labbar menas här uppgifter av utredande och mer forskningslik 
karaktär och där svaren inte alltid är unika. Lösningen är alltså öppen. 
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så långt att samma fel förekommer i flera kursböcker.2 Detta är en synlig del av 
fenomenet dold läroplan som i större eller mindre grad finns på alla skolor (Broady 
1981, SOU 1992:94, Redish 2003 s51-68). Lärare, och alltså även läromedels-
författare, tenderar att definiera om undervisningsämnet fysik, ofta oavsiktligt i syfte 
att göra det mer hanterligt för sig själva och för eleverna. Detta kan ske lokalt i tex. 
lärarlag och ämnesgrupper, variationerna mellan olika skolor kan vara stora, och över 
hela landet för olika kurser och stadier. Den dolda läroplanen omfattar både vad som 
lärs ut, hur detta sker och inte minst vad som bedöms. Eftersom lärare, föräldrar och 
elever kan uppleva sig vinna på en stark dold läroplan, vilken ger tydliga ramar och 
väldefinierade krav, tenderar också dessa att bromsa förändringar som går emot den 
dolda läroplanen (Redish 1996, 2003), vare sig denna är kongruent eller inkongruent 
med den ”officiella” läroplanen och/eller forskningsrön. Det är i detta sammanhang 
naturligt att läromedelsförfattare tenderar att använda samma källor som andra 
gymnasiefysikböcker istället för högre fysiklitteratur. Eftersom samma utveckling är 
sannolik även i grundskolan, där idag Naturorienterande ämnen (NO) inkluderar 
fysik, är det intressant att studera eventuella följder och om utvecklingen bör bromsas 
eller inte. Detsamma gäller en eventuell koppling till fenomenet att lärare på olika 
nivåer ofta påstår sig uppleva sina nya studenter eller elever som sämre och sämre 
(Skolverket 2005).  

 
2.1 Skolutveckling 
En viktig del av samlingsbegreppet interaktiv undervisning (am. interactive 
engagement) är att det inte skall byggas på en viss didaktisk filosofi eller andra åsikter 
om pedagogik, utan att det skall vara ett paraplybegrepp som spänner över ett antal 
(dokumenterat effektiva) undervisningsstrategier. Ett antal sådana tas upp av Redish 
(2003, kap 6). Ofta handlar det om praktiska förfaringssätt som utformning av 
klassrumssituationer, projektformer, labbar, etc. Variationsteori är en annan 
systematisk, interaktiv undervisningsmetod (Linder 2006). Det finns starka kopplingar 
till vad vi i Sverige kallar elevaktivt lärande och problembaserad skolutveckling.  

I Sverige har diskussionen om skolutveckling och förändringar i undervisningen i 
fysik, matematik, mm. tidigare mest handlat om införandet av ”problembaserat 
lärande” (PBL), vilken vunnit sina förespråkare och motståndare. Dessutom skulle 
”katederundervisningen” avskaffas, vilket helt saknar vetenskaplig grund, även om IE 
inkluderar mindre katederundervisning än traditionell undervisning. Det är alltså en 
missuppfattning att elevaktivt lärande inte kan genomföras med föreläsningar (dvs 
katederundervisning), se Shrep (2007) för en introduktion av begrepp och metoder. 
Under senare år har denna process övergått mer i utveckling mot mer 
problembaserade inslag i undervisningen, mer varierande undervisningsmetoder, 
tematiska arbetssätt och elevaktivt lärande (se tex. PBS-rapporter 2002-2007). 
Generellt så har fokus flyttats från vad som lärs ut och hur, till hur man skall optimera 
                                                
2 Ett intressant exempel på likriktning av litteratur är missuppfattningen om polarisationsfiltrets 
funktion som finns i majoriteten av dagens gymnasieböcker i fysik B (Heureka 2004, Ergo 2007, 
Nexus 2003). Det anges att filtret fungerar som ett galler, där vågorna endast kan passera parallellt med 
linjerna utan att ”krocka”. I verkligheten gäller motsatsen, endast ljus med polarisation vinkelrät mot 
”linjerna” (som är polymerer, molekylkedjor, lagda i samma riktning) kan passera. Ljus vars elektriska 
fält svänger parallellt med dessa molekyler kan flytta elektroner längs molekylerna, varpå ljuset 
absorberas och blir värme. Däremot så förmår inte ljuset flytta laddningar mellan molekyler, varpå 
ingen energi kan överföras och ljus med polarisation vinkelrät mot molekylerna passerar. Den riktiga 
förklaringen behöver inte vara svårare att förstå, och den ger på köpet en mer korrekt bild av hur 
absorption av ljus går till. 
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möjligheterna för lärande för eleverna. Utvecklingen har sin grund i en mer och mer 
socialkonstruktivistisk syn på lärande (Vygotskij 1999, Redish 2003) samt i John 
Deweys pedagogik ”learning by doing” (i Sverige ”elevaktivt lärande”), se tex. 
Stensmo (2000), s217-227.  

Två vanliga motargument mot interaktiva undervisningsmetoder (ofta problem-
baserade) är att det kursinnehåll som ges av styrdokumenten inte hinns med, och att 
elever på tex. gymnasiet inte är mogna nog att ta på sig ansvar för sitt lärande i större 
skala (Scherp 2003). Dessa argument står i stark kontrast mot den pedagogiska och 
kognitiva forskning som interaktiv undervisning byggs på (Redish 2003, Taflin 2007, 
Linder 2006) utan bygger mer på en traditionell uppfattning (jfr. dold läroplan) att 
skolans uppdrag är att lära eleverna en viss mängd faktakunskaper under den tid som 
ges. Ett vanligt motargument mot problemlösningsmetodik är att 
eleverna/studenternas kunskaper riskerar att förlora i bredd (Lewis 1996 med 
referenser). Här skall man dock notera att det finns stora skillnader mellan PBL och 
andra interaktiva undervisningsmetoder, även om det också finns likheter. interaktiv 
undervisning kan ses som en serie praktiska elevaktiva undervisningsmetoder jämfört 
med PBL som är mer inriktat på att elever i grupper skall lära sig söka information 
och lösa problem på egen hand med lärare som handledare. Taflin (2007) tar upp hur 
matematiskt rika problem kan bidra till att elever får prova, ventilera och lära sig flera 
olika sätt att se på och lösa samma (matematiska) problem, något som nästan helt 
saknas i dagens kurslitteratur för grundskola och gymnasium (Matematik 3000 
(2000), Heureka 2004, Nexus 2003, Ergo 2007). Även här är det den 
socialkonstruktivistiska synen på kunskap som fått genomslag, vilket också innebär 
att olika människor kan konstruera (korrekt) kunskap om samma fenomen på olika 
sätt (Redish 2003, Andersson 2001). Dagens kursböcker i fysik och matematik har 
ofta en atomistisk syn på problemlösning, att det bara krävs en lösningsmetod för 
varje problemtyp och att kursens mål är att lära eleverna denna metod samt att känna 
igen passande problem. Huvuddelen av böckernas problem är korta och kräver en 
specifik metod för att lösas (i kontrast till ”öppna” problem, se Redish 2003, Taflin 
2007). Svaren är oftast unika och väldefinierade, vilket också ofta är en förutsättning 
för den typ av kortfattat facit som böckerna erbjuder. Risken finns då att eleverna 
endast ”lär för proven” och att många konceptuella missförstånd (som de som FCI är 
konstruerat att spåra) kvarstår även om eleverna klarar kursmålen bra (Eunssok 2001). 
Dessa böcker är konstruerade enligt traditionell mall med läraren och faktakunskaper i 
fokus. De bygger på att kurser är utformade för att ge ett lämpligt urval av metoder 
och fakta, vilket man kallar fysik. Eftersom nyare undervisningsmetoder sätter 
elevens lärande i fokus krävs det alltså att även litteraturen förnyas. 

Problemet hur man bäst undervisar i fysik är även länkat till forskningsämnet om 
elever/studenters epistemologier, dvs. deras egen uppfattning om lärande och 
kunskap. Lising (2005) föreslår att undervisning kan förbättras genom att både 
undervisningsmetodiker och material anpassas till studenterna/elevernas 
epistemologier. Till exempel ser många studenter/elever lärprocessen i fysik som att 
de vid kursens slut skall kunna en serie fakta och formler utan inbördes kopplingar. 
Andra kan se fysikkunskap som ett antal länkade principer som kan användas för att 
förklara omvärlden. Mycket hänger naturligtvis på deras tidigare erfarenhet av 
undervisning. Vissa kan se lärprocessen som kunskap som flödar från läraren till 
eleverna, andra att eleverna under processen bygger egen kunskap från intryck och 
erfarenhet, osv. Eleverna/studenternas epistemologiska uppfattningar är beroende av 
omgivning och normer. Denna synvinkel blir extra intressant när man skall förändra 
undervisningsmetoderna. Det är alltså inte säkert att en i genomsnitt bättre 
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undervisningsmetod på kort sikt ger bättre resultat för en klass vars uppfattningar om 
lärandet inte stämmer överens med metoden. 

Eftersom utvecklingen av skolan från traditionell undervisning mot interaktiv 
undervisning med större inslag av elevaktivt lärande, starkare elevdemokrati och 
ansvar, mm, med nödvändighet ger en komplexare undervisningssituation och rycker 
undan många trygghetssystem som finns inbyggda i det traditionella systemets dolda 
läroplan, möts utvecklingen med skepsis av många lärare, elever och föräldrar. Detta 
förklarar också varför utvecklingen kräver lång tid för att slå igenom (Redish 1996). 
Vissa gymnasieböcker inkluderar idag en mindre mängd öppna problem (tex Nexus 
2003), vilket är en utveckling i led med IE. Öppna problem och labbar upplevs dock 
ofta negativt av elever som är vana vid en traditionell dold läroplan (Scherp 2007), 
vilket även lärare i denna studie vittnar om. Denna utveckling har även inneburit ett 
ifrågasättande av de bedömningssystem som finns, där skriftliga prov idag dominerar 
starkt. Skolutveckling har här ofta inneburit att mängden prov minskat till förmån för 
andra bedömningsmetoder (se tex. Blossing 2003, s53-55).  

Detta arbete länkar även till forskningen om formativ bedömning kontra 
traditionell summativ bedömning (se tex. Roos 2005), vilket dock endast marginellt 
tas upp här. Det har visats att formativa bedömningsmetoder ger bättre 
genomsnittsresultat i tex. matematik. 
 
2.2 Force Concept inventory  
Force Concept inventory (FCI), är ett konceptuellt test om krafter och dynamik. FCI 
består av kryssfrågor med fem svarsalternativ på vare fråga. Det konstruerades 
ursprungligen av David Hestens et. al. vid Arizona State University (Hestenes 1992). 
FCI är ett av de mest genomarbetade och utprovade evaluerings-verktyg som 
konstruerats i fysik. Den grundläggande iden är att flervalsfrågor kan vara ett effektivt 
sätt att mäta studenter/elevers förståelse och föreställningar, förutsatt att testet är 
noggrant konstruerat från forskning om elevers/studenters uppfattningar av ämnet. 
Alltså duger det inte med flervalsfrågor där ett svar är rätt och resten fel. För att få ett 
effektivt test så måste de felaktiga svaren fungera som distraktorer, där elever med 
felaktiga föreställningar om det aktuella fenomenet3 kan känna igen sig.  Det är viktigt 
att den testade skall tvingas resonera om rätt svar och inte bara kan kryssa i utifrån 
faktakunskaper, igenkänning eller mönstermatchning. Hestenes med kollegor 
konstruerade testet från befintlig forskning (Halloun 1985a) och genomförde själva en 
extensiv forskning i ämnet (Halloun 1985a,b, Hestenes 1992), varpå en lista på naiva 
föreställningar kunde läggas till grund för FCI. Ytterligare en viktig egenskap med 
FCI är att frågornas kontext4 är vardaglig och inte den normala kontext som 
textböcker i fysik använder. Erfarna fysiker brukar se frågorna som triviala och blir 
ofta mycket förvånade över att se sina studenter/elever prestera så dåligt som det ofta 
gör. Lärarens uppfattning om vad eleverna lärt sig är alltså ofta skev.  

                                                
3 Det är tex. inte helt ovanligt att människor tror att föremål på marken hålls kvar av ett nettotryck 
nedåt pga. atmosfärstrycket. Extremt få nyblivna gymnasieelever, och få nyblivna fysikstudenter, vet 
varför astronauter är tyngdlösa i omloppsbana.  En vanlig föreställning är att tyngdkraft inte finns i 
rymden. Se även resultatdelen, sektion 3. 
4 Med kontext menas i detta arbete det sammanhang som en uppgift presenteras i. En uppgifts kontext 
kan ofta vara typisk för en viss problemtyp och därigenom lätt att känna igen för elever, vilka då kan 
associera ett visst sammanhang med en viss problemlösningsstrategi vilket i sin tur underlättar lärandet, 
men kan ge problem om kontexten ändras.   
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Det är sedan FCI skapades 1995 populärt, främst i USA, att använda testet på 
studenter som läser inledande mekanik (Hendersson 1998, Savinainen 2002). Många 
använder det även som bedömningsunderlag.   

Det har också varit föremål för kritik, vilken dock bemötts (Hendersson 1998). En 
vanlig anmärkning på testet är att män i genomsnitt tenderar att prestera något bättre 
på det än kvinnor, vilket har väckt frågan om testet är rättvist konstruerat? Baserat på 
skräddarsydda, om än preliminära, studier har McCullough (2002a) föreslagit att 
mindre justeringar av frågornas kontext kan ge ett mer rättvist resultat. McCullough 
har försökt förklara det ofta skeva resultatet för manliga och kvinnliga elever med att 
frågornas kontext är alltför manligt orienterad (Rennie 1996). I det ”Gender Adapted 
FCI” (GFCI) som McCullough (2002b) konstruerat har flertalet frågor formulerats 
om, ofta med så enkla ändringar som att en fallande sten byts mot en fallande nalle 
(vilket antas vara med könsneutralt). Testet som använts här är en nedkortad version 
(Pendrill 2007), vilket gör att det lättare kan genomföras på lektionstid på lägre 
nivåer. Om detta kan bidra till, eller förändra, resultaten för kvinnor resp. män är 
oklart. En mer generell diskussion och utredning om kontextberoendet hos FCI ges av 
Stewart (2007). 

 
2.3 Om lärares kompetens 
Det är en intressant frågeställning om lärares ämneskunskaper och bakgrund påverkar 
elevernas resultat. Likaså är det en intressant fråga hur lärarnas kompetens påverkar 
utvecklingen av undervisningen. Andersson (2001) noterar att en utveckling mot 
undervisning på socialkonstruktivistisk bas kräver kunniga och högutbildade lärare, 
men utan att motivera varför. Tidigare studier (Hestenes 1992) har visat att det mer är 
lärarens attityd till ämnet än faktiska kunskaper som förbättrar elevresultaten. Det har 
också antytts att lärarkompetens kan smitta av sig, dvs. att lågt utbildade lärare bland 
högutbildade höjer sina elevresultat. Slutligen drar Hestenes (1992) slutsatsen att det 
är osannolikt att elever når en högre förståelse (i enskilda frågor) än sin lärare, vilket 
sätter ett slags bottennivå för lärarkompetensen. Det är alltså inte självklart att högre 
utbildade lärare ger bättre elevresultat, även om det är en allmänt förekommande 
uppfattning som också ofta används inom den politiska retoriken. Vad som mer sällan 
noteras är dock att fortbildning av lärare och en blandad kompetensnivå på skolor, där 
det även finns lärare med forskarerfarenhet, kan leda till ökad kommunikation mellan 
gymnasium, grundskola och högskola och därigenom bromsa utveckling mot starka 
lokala normer (dolda läroplaner). 

 
2.4 Syftet med detta arbete 
Grundfrågeställningarna i detta arbete är hur svenska elevers resultat i fysik påverkas 
av olika undervisningsmetoder och lärmiljöer (dvs lärare, dold läroplan, etc.) samt hur 
deras resultat på ordinarie prov (implicit deras betyg) korrelerar med ett oberoende 
konceptuellt test som FCI eller GFCI. Utifrån dessa resultat diskuterar jag skillnader 
mellan undervisningsmetoder och synsätt, relaterat till elevernas och lärarens 
bakgrund. Mäter våra vanliga prov elevers fysikkunskaper på ett tillfredställande sätt? 

I detta arbete följer efter denna introduktion en metodbeskrivning av studien 
(sektion 3), en genomgång av studiens resultat (sektion 4) med en kortare diskussion 
av resultaten på slutet följt av en mer generell diskussion (sektion 5).  
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3. Metod 
I detta arbete har en svensk version av FCI (se FCI-översättningar) använts på tre 
klasser på en skola och en svensk nedkortad version av GFCI (se Appendix A) på tre 
klasser på tre andra skolor. Eftersom detta är en starkt tidsbegränsad studie har jag 
inte kunnat genomföra successiva FCI-test (före och efter kursen i fråga), vilket ger 
pålitligare bedömningar av elevutveckling (Savinainen 2002). Istället har jag valt att 
jämföra elevers resultat på FCI/GFCI under senare delen av Fysik A med ordinarie 
prov för att utreda korrelationer mellan resultaten och skillnader mellan olika skolor 
och lärare. FCI/GFCI ger möjlighet till en oberoende bedömning av eleverna, vilken 
ligger till grund för den diskussion runt frågorna ovan som följer i resultatdelen 
(Sektion 4). 

För att kunna skapa en kvalitativ helhetsbild av berörda lärares föreställningar och 
bedömningsprinciper i fysik och för att försöka tolka resultaten i studien har de lärare 
vars elever gjort FCI/GFCI fått svara på enkäter. Enkäterna innehåller frågor om 
lärarens utbildning, undervisningstekniker och bedömningsmetodik. Resultaten 
kompletteras med resultat från enkäter till en mindre skara elever om deras 
föreställningar om och förväntningar på fysikämnet, samt hur de upplever 
bedömningen av deras resultat i relation till skillnader (både i innehåll och resultat) av 
ordinarie prov och GFCI. Ambitionen är att ge motivation till kommande studier, då 
endast en mindre grupp lärare intervjuats. Urvalet av lärare är två disputerade fysiker, 
en lärare med vanlig lärarutbildning (80p fysik) samt en med ingenjörsbakgrund 
(Teknisk fysik samt högre studier) och lång erfarenhet av arbete i industrin. Alla 
lärare har lång (över 5 år) erfarenhet av undervisning även om erfarenheten av 
gymnasieundervisning varierar. 

Materialet som använts för denna studie är FCI (Hestenes 1992), GFCI (Pendrill 
2007, McCullough 2002a) samt lärar- (Appendix B) och elevkäter (Appendix C). Alla 
medverkande elever går på Naturvetenskapliga programmet i årskurs ett alternativt i 
årskurs tre samt har läst kursen fysik A i ett år. Skillnaden i årskurs motiveras med att 
olika skolor läser fysikkurserna vid olika tider. Vanligast är att elever läser Fysik A 
under termin 3 och 4 men det finns även skolor som låter fysik A löpa över termin 1,2 
och 3. Skillnaden är att de som läser fysik under senare terminer har hunnit läsa mer 
matematik och förväntas kunna läsa kursen i snabbare takt. De elever i studien som 
läst kursen tidigt i sin utbildning har vid provtillfället läst två tredjedelar av Fysik A 
medan de elever som läst kursen sent gjort GFCI efter att just ha läst klart hela Fysik 
A.  

I kursplanen för Fysik A (Kursinfo. FY1201) beskrivs följande mål som är 
relevanta för bedömningen med FCI/GFCI. Eleven skall (i urval): 

 
- kunna föra resonemang kring fysikaliska storheter, begrepp och modeller samt inom 
ramen för dessa modeller genomföra enkla beräkningar 

 
- kunna beskriva och analysera några vardagliga företeelser och skeenden med hjälp 
av fysikaliska begrepp och modeller 

 
- ha kunskap om krafter och kraftmoment samt kunna utnyttja dessa begrepp för att 
beskriva jämviktstillstånd och linjär rörelse 

 
Det är alltså ingen orimlig tolkning av detta styrdokument att FCI/GFCI är ett relevant 
mätinstrument för (delar av) Fysik A. Snarare framstår FCG/GFCI som ett mer 
relevant bedömningsverktyg än de normala starkt beräkningsdominerade proven. Det 
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är en naturlig tolkning av kursplanen att konceptuell förståelse skall premieras. Det 
skall dock noteras att FCI och GFCI har frågor som involverar ickelinjär rörelse, om 
linjär rörelse tolkas som linjär i rummet, vilket då kan ses som överkurs.  

 
3.1 Genomförande och förutsättningar 
Studien inleddes under våren 2007 på tre klasser på skola A med totalt 96 elever på 
Naturvetenskapliga programmet. Resultaten på FCI har jämförts med prov i mekanik 
(Prov 1) och mekanik, tryck och energi (Prov 2). Båda dessa ordinarie prov är till 
största delen konstruerade från Skolverkets Provbank i fysik. Viktigt att notera är att 
dessa prov gjorts med ett halvårs mellanrum. Sammanlagt har 72 elever lämnat in 
resultat på alla tre proven, 32 män och 41 kvinnor. Dessa elever ingår i studien. FCI 
genomfördes på lektionstid och eleverna hade 60 minuter på sig att göra de 30 
frågorna samt frivilliga tilläggsfrågor. De allra flesta uppfattade tiden som tillräcklig. 
Samarbete har inte varit tillåtet och inte heller några hjälpmedel förutom penna och 
suddgummi. Jag har själv varit ansvarig fysiklärare för dessa tre klasser. Således har 
eleverna haft en disputerad fysiklärare med post doktoral forskarerfarenhet men med 
kort erfarenhet av undervisning på gymnasiet och ofärdig komplettering av pedagogik 
för gymnasiebehörighet (60p). Skola A är en mindre och relativt nystartad friskola 
utan pedagogisk eller konfessionell inriktning. Den ligger centralt och lockar många 
elever. Intagningspoängen för skolan har varit extremt hög, vilket gjort att eleverna är 
väl motiverade och duktiga på att prestera bra resultat i skolan. 

Under hösten 2007 har studien fortsatt på skola B, C och D, under 
augusti/september 2007. Alla de klasser som deltagit har fått göra GFCI under en 
lektion, vilket inte upplevts som stressigt.  

På skola B har en klass deltagit i studien. Klassen har just börjat årskurs tre och har 
även just börjat läsa Fysik B, dock utan att ha hunnit komma in på mekanik. 18 av 27 
elever har genomfört GFCI, varav 10 är män och 8 är kvinnor. Dessa resultat jämförs 
med ett slutprov i Fysik A samt ett tidigare prov på mekanik (genomfört ett halvår 
tidigare). Eleverna på skola B har haft en manlig fysiklärare med sju års 
arbetserfarenhet och lärarutbildning (220p, Fysik/Matematik). Eleverna har även haft 
en annan lärare med liknande bakgrund i början av kursen. Skola B är en centralt 
belägen kristen friskola som kan beskrivas som traditionell både vad gäller 
undervisning och värderingar. Söktrycket på skolan är högt och eleverna väl 
motiverade och duktiga. Många föräldrar påstås av skolledningen välja skolan just för 
att skolans värderingar är traditionella, skolan är en ”pluggskola”. 

En klass med 22 elever på skola C har deltagit, varav 10 är män och 12 är kvinnor. 
Förutsättningarna för klassen liknar de för skola B. GFCI jämförs med ett slutprov i 
Fysik A samt ett närliggande omprov på detta. Eleverna på skola C har haft en manlig 
disputerad fysiklärare några års arbetserfarenhet på gymnasiet och nyligen tagna 
pedagogikpoäng (60p) för lärarbehörighet. Skolan har ett fysiklektorat och har en lång 
tradition av att ha en fysikinstitution med lärare med forskarerfarenhet. Skola C är i 
övrigt ett ganska ordinärt kommunalt gymnasium i en medelstor stad på västkusten. 
Söktrycket är normalt. 

Slutligen har 15 elever (varav 14 kvinnliga elever) på skola D deltagit i studien. 
Eleverna har just börjat årskurs 3, som på skola B och C. Eleverna beskrivs av den 
manliga läraren som mindre motiverade och inte så intresserade av fysik, då de läser 
ett medicin- och omvårdnadsprogram. Läraren har läst ”Teknisk Fysik” på Chalmers, 
80p på forskarnivå i Fysik samt lärarexamen (40p). Han har även lång erfarenhet av 
arbete i industrin, 17år, innan han började arbeta som gymnasielärare för drygt tre år 
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sedan. Skola D är en kommunal skola och ligger i en av Göteborgs kranskommuner. 
Söktrycket är normalt. 

 
3.2 Lärarenkäter 
Lärarna på skola B-D har alla fått svara på de enkätfrågor som redovisas i Appendex 
B. Enkäten har skrivits ut på papper eller skickas som e-post. Enkäten skall dels visa 
på lärarens utbildning, erfarenhet och bakgrund och dels ge en bild av lärarens 
undervisnings- och bedömningsmetoder. Min förhoppning är att även kunna läsa av 
vilken typ av dold läroplan som härskar på skolan. I enkäten ombes läraren jämföra 
sina egna prov, eller andra bedömningsformer, med GFCI. Andra viktiga frågor är hur 
läraren anser de egna proven relaterar till undervisningen, satt i jämförelse med GFCI. 
Vidare frågas om undervisningsformerna i kursen, fördelningen laborativ verksamhet, 
föreläsningar, egen verksamhet, etc. samt vilka kursmateriel som används. Ett delsyfte 
med enkäten är också att utreda vilken grad om lärarens undervisning är 
konventionellt bokbaserad eller interaktiv (jfr. IE, Redish 2003). Det är viktigt att 
notera att inga av de involverade lärarna har tidigare erfarenheter av FCI/GFCI och 
syftet eller bakgrunden till testet har inte diskuterats innan studien. FCI/GFCI har 
endast introducerats som ett ”oberoende fysiktest i mekanik”. På skola A och skola B 
har jag även haft möjlighet att komplettera enkäterna med diskussioner med flera 
lärare. 

 
3.3 Elevenkäter 
Ett mindre antal elever på skola B som gjort GFCI under höstterminen har också fått 
svara på korta enkäter om hur de uppfattar GFCI i jämförelse med provbanksprov, se 
Appendix C. Eleven frågas vad som är viktigt för att få bra resultat på ordinarie prov 
och om och hur detta skiljer från GFCI. Syftet är att få en enkel bild av elevernas 
inställning och föreställningar av fysik på gymnasiet, vilken jämförs med lärarens 
enkätsvar. Sammantaget är syftet att få fram en enkel bild av respektive skolas normer 
och föreställningar, dvs den dolda läroplanen i fysik. Denna bild ställs mot 
jämförelsen mellan FCI/GFCI och ordinarie prov, där FCI/GFCI antas ge en mer 
konceptuell bild av fysikkunskaper och där de ordinarie proven antas mer spegla den 
lokala bilden av fysik. 

 
3.4 Jämförelsemetoder för FCI/GFCI och ordinarie prov 
Eftersom provbanksprov vanligen är konstruerade så att de ger G-poäng (läs Godkänt-
poäng) och VG-poäng (läs Väl Godkänt-poäng) om de rättas enligt mall så måste 
hänsyn tas till antalet G-poäng, VG-poäng samt även ”sol”-poäng för MVG-nivån, 
separat i jämförelsen med FCI/GFCI. Denna jämförelse bör även göras på sådant sätt 
att det matchar provbankens egna kriterier (poänggränser) för G, VG respektive 
MVG. Enligt provbankens anvisningar (Provbanken i Fysik) bedöms provbanksprov 
så att G motsvaras av en specifik totalpoäng (omkring 30%) och VG av en högre 
totalpoäng (omkring 60%) varav en viss mängd skall vara VG-poäng (omkring 30% 
av totala VG-poängen). Slutligen ges omdömet MVG om totalpoängen är på VG-
nivå, men antalet VG-poäng är större (omkring 60% av totala VG-poängen) samt att 
majoriteten av specifika uppgifter märkta som ”MVG-uppgifter” lösts på ett 
genomarbetat sätt, vilket ger ”sol”-poäng. Ur dessa måhända något komplicerade 
bedömningsanvisningar framträder att det bara lönar sig att öka sina G-poäng upp till 
VG-nivå, varefter endast VG-poängen blir viktig. På samma sätt är VG-poängen 
endast viktig upp till MVG-nivå. En någorlunda enkel modell för en renormerad 
poängandel x är då 
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x =
min(g,gmin VG ) + min(v,vmin MVG ) + psol

˜ p max

,  (1) 

 
där 

  

 

˜ p 
max

= g
min VG + v

min MVG + psol max
, g är G-poängen, v är VG-poängen, psol ”sol”-

poängen, och gminVG respektive vminVG minsta möjliga G-poäng för att nå VG-nivå om 
VG-poängvillkoret uppfyllts, respektive VG-poäng för att nå MVG. Denna formel har 
använts för att renormera resultaten på Skola A och B (frågor från Provbaknen i Fysik 
har använts). För övriga prov, utan skilda G och VG-poäng, blir poängandelen helt 
enkelt 

  

  

 

x =
p

p
max

.    (2) 

 
Korrelationer mellan individers resultat på olika prov kan mätas på standardsätt med 
statistisk korrelation,  

 

    

 

rxy =
cov(x,y)

! x! y

 ,   (3) 

 
där cov(x,y) är kovariansen för variablerna x och y (här provresultat på olika prov) 
och     

 

! i, i" x,y{ }, är standardavvikelsen. Eftersom denna studie är fokuserad på 
korrelationerna mellan väsentligen skilda typer av prov som FCI/GFCI och vanliga 
fysikprov så har först renormerade poängandelar beräknats för alla elever. 
Korrelationerna mellan dessa resultat har sedan studerats. Det skall noteras att 
ekvation (3) inte ger tillförlitliga resultat om variablerna x och y inte kan anses som 
(ungefärligen) normalfördelade. Detta gäller normalt för prov där få elever får noll 
respektive max-resultat. Däremot så blir den ogiltig för prov som är ”för lätta”, dvs. 
om många elever samlas kring alla rätt.  

 
3.5 Tillförlitlighet och felkällor 
De främsta felkällorna för denna studie är att urvalet är skevt och att antalet 
medverkande från respektive skolor är mycket olika. Dessa problem härrör från att 
tidsramarna för ett sådant här projekt är små. En utförligare diskussion om dessa 
problem följer i sektion 5. Jämförelserna mellan olika skolor och prov i denna studie 
vilar på antagandet att proven är likvärdiga i svårighetsgrad. Detta antagande 
motiveras med att alla inblandade lärare påstår sig använda hela eller delar av prov 
från Provbanken i Fysik till sina egna prov. Detta gäller dock inte alla delprov, vilket 
märks på ett av proven på skola B (Prov 1 i Tabell 1). 

Resultatet på FCI för Skola A är troligtvis något missvisande lågt i jämförelse med 
de andra skolorna. Dels då FCI tenderar ge män bättre resultat i studier (McCullough 
2002b), GFCI ofta ger något högre medelresultat för samma elever (McCullough 
2002b) och dels då det skiljer 1 års studier mellan grupperna. Eleverna på skola A har 
fullgjort två tredjedelar av Fysik A i slutet på årskurs 1 då testet görs. Eleverna på 
skola B-D hade läst hela Fysik A, samt betydligt mer matematik, när det gjorde GFCI 
i början på årskurs 3. Det är dock svårt att göra en uppskattning av felets storlek. 

Resultaten på skola B är påverkade av att merparten av klassens elever med låga 
resultat på ordinarie prov inte lämnat in GFCI. De 9 elever som inte gjort GFCI har i 
genomsnitt bara ca. 60% av de övriga elevernas resultat på dessa prov. Det är alltså en 
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stor del av klassens ”svaga” elever som inte lämnat in GFCI. Detta utfall kan 
förväntas påverka resultatet i riktning mot högre resultat både på ordinarie prov och 
på GFCI. 

Det ordinarie prov som inkluderats är av varierande typer, vilket påverkar 
resultaten. För skola A är båda proven provbanksprov men det senare inkluderar även 
andra moment än mekanik. För skola B så är det första provet ett rent mekanikprov 
och det andra ett provbanksprov på hela Fysik A. Eleverna på skola C har gjort ett 
prov och ett omprov på till största delen mekanik. Detsamma gäller eleverna på skola 
D. 

Lärarenkäterna har en brist i och med att de ger lite information om lärares löpande 
bedömning, som kan vara klassiskt summativ (delprov på skilda moment) eller 
formativ (ej betygsgrundande eller endast positivt betygsgrundande deltest löpande 
över kursen), möjligen med ett summativt slutprov. Eftersom forskning har visat att 
formativ bedömning kan ge bättre elevresultat en klassisk summativ bedömning  (se 
tex. Roos 2005) kan detta inverka på resultaten oberoende av andra faktorer, som tex. 
graden av IE. 

Studien har tagit liten hänsyn till elevers epistemologier, vilket är en potentiell 
felkälla, speciellt då få elever svarat på enkätfrågor (Appendix C). Det är alltså till 
större delen okänt vilken uppfattning eleverna har om hur deras lärande går till och 
om denna liknar skolan/lärarens uppfattning. Elever som har olika studiebakgrund kan 
tänkas reagera olika på olika undervisningsmetoder (Lising 2005). 

 
3.6 Etiska ställningstaganden 
Eftersom detta arbete syftar till att studera individuella korrelationer mellan ordinarie 
(betygsgrundande) prov och FCI/GFCI så är det naturligtvis viktigt att namn på 
inblandade elever, lärare och skolor hålls hemliga. Allt material som använts, 
FCI/GFCI, provsammanställningar från berörda lärare, enkäter till lärare och elever, 
är konfidentiellt och redovisas här endast i sammandrag och med berörda parters 
godkännande.  
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4. Resultat 
Först presenteras resultaten från FCI/GFCI jämfört med ordinarie prov från alla 
inblandade skolor, följt av resultaten från lärar- och elevenkäter. En diskussion och 
tolkning av resultaten följer i sektion 5. 

 
Skola: A B C D 

Antal elever 
Män 

 kvinnor 
 

Resultat(%) 
FCI/GFCI 

Män 
 kvinnor 

 
Prov 1 

Män 
Kvinnor 

 
Prov 2 

Män 
Kvinnor 

 
Jämförelser 

FCI-Prov1 
Män 

Kvinnor 
 

FCI-Prov2 
Män 

Kvinnor 

 
32 
41 

 
 
 

48* 
34* 

 
 

48 
52 

 
 

58 
63 

 
 
 

0* 
-18* 

 
 

-10* 
-29* 

 
10 
8 
 
 
 

52 
44 

 
 

93 
83 

 
 

77 
65 

 
 
 

-41 
-39 

 
 

-25 
-21 

 
10 
12 

 
 
 

57 
36 

 
 

75 
63 

 
 

76 
57 

 
 
 

-18 
-27 

 
 

-19 
-21 

 
1 

14 
 
 
 

40 
29 

 
 

42** 
51 

 
 

44** 
54 

 
 
 

-2** 
-22 

 
 

-4** 
-25 

 
Tabell 1: Medelresultat för alla medverkande skolor.  
Resultaten anges i form av renormerad andel korrekta svar (ekvation 2,3). Under 
Jämförelser redovisas hur många procentandelar eleverna i medel har sänkt sig på 
FCI/GFCI jämfört med ordinarie prov. Det skall noteras att storlekarna på grupperna är 
mycket olika vilket gör att felmarginalen för skola B-D är större än för skola A. 
* Skola A har gjort det längre FCI (30 frågor)  
** Endast en manlig elev deltog. 

 
Tabell 1 visar medelresultaten för de klasser som deltagit i studien. Följande slutsatser 
kan dras från denna tabell:  
De manliga eleverna på Skola C presterar mycket bra på GFCI (och på ordinarie 
prov). Det skall noteras att denna skola har betydligt lägre intagningspoäng än skola A 
och B. Det är även noterbart hur kvinnliga elever tappar signifikant mer än manliga 
elever (t-test 95%) på skola A, men här kan även noteras att FCI använts istället för 
GFCI. FCI har i studier visat sig ge män bättre resultat (McCullough 2002a,b). Dessa 
studier är dock preliminära men stöds alltså av denna studie. I övrigt tappar kvinnliga 
elever mer i flertalet klasser, men skillnaderna är inte på samma sätt signifikanta. De 
högsta individuella resultaten finns på skola A och C, samtidigt som också män 
förlorar minst på FCI/GFCI jämfört med vanliga prov här. På skola B tappar istället 
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de manliga eleverna lika mycket som de kvinnliga eleverna, även om både kvinnor 
och män här har bra resultat på GFCI. Resultaten på skola D är generellt lägre, vilket 
också motiveras av lärarens uppgifter om klassen som mindre intresserad av fysik. 
Det skall dock noteras att minskningen i medelpoäng vid jämförelsen mellan ordinarie 
prov och GFCI är av samma storleksordning som för övriga skolor. Generellt har 
eleverna på skola A presterat bäst på FCI i förhållande till resultaten på ordinarie 
prov. Resultatet för skola A är även det mest pålitliga, då 73 elever deltagit. De högsta 
resultaten på FCI och GFCI (över 80% rätt) finns hos manliga elever på skola A och 
C. Detta resultat är ungefär samma som det förväntade medelresultatet på FCI för 
studenter som gått ut ”Teknisk Fysik” på Chalmers (Pendrill 2007).  

 
4.1 Individuella korrelationer 
Dessa resultat redovisas i form av kumulativa grafer sorterade efter elevernas resultat 
på FCI/GFCI. Syftet är att utreda i vilken grad FCI/GFCI korrelerar med resultaten på 
vanliga prov på olika skolor, dvs om elever som lyckas bra på ordinarie prov också 
presterar bra på det konceptorienterade FCI/GFCI. En sammanfattning i tabellform 
följer. 

 
Bild 1. Kumulativa resultat för skola A 
Sortering efter stigande resultat på FCI (linjerad med ringar) och jämfört med Prov 1 (�) 
och Prov 2 (+). Det är mycket liten korrelation mellan resultaten för FCI och de på 
ordinarie prov, men det skall noteras att även korrelationen mellan de ordinarie proven är 
mycket liten. Detta kan möjligen förklaras med att ett halvår skiljer de två proven åt, och 
att eleverna utvecklats i mycket under denna tid. Medelresultaten på de ordinarie proven, 
som båda är till största delen provbanksprov med liknande svårighetsgrad, har också 
ökat med drygt 20% från prov 1 till prov 2. Det är markant hur låg korrelationen är mellan 
Prov 2 och FCI, vilka genomfördes i stort sett samtidigt. En kvinnlig elev med nästan full 
poäng på Prov 2 har skrivit under 20% rätt på FCI. 

Tsunami 1-2008 Bilder av Fysik
Jonn Lantz



Bilder av Fysik 

16 

 
Bild 2. Kumulativa resultat för skola B 
Sortering efter stigande resultat på GFCI (linjerad med ringar) och jämfört med Prov 1 
(�) och Prov 2 (+). Denna klass visar upp en mycket liten korrelation för manliga elever, 
både mellan GFCI och ordinarie prov och mellan de ordinarie proven. Detta kan liksom 
för skola A delvis förklaras med att ett halvår skiljer proven åt. Prov 1 är ett delprov på 
mekanik och Prov två ett ”nationellt” provbanksprov. Sett ur detta perspektiv är den 
korrelationen som ändå tycks framträda för kvinnliga elever förvånansvärt stark. 
Resultaten är dock svårbedömda, dels för att antalet elever är litet och dels då resultaten 
på Prov 1 ”slagit i taket”, dvs. många elever ligger på eller helt nära maxpoäng. En 
naturlig tolkning är att detta prov var allt för lätt för klassen. 

Tsunami 1-2008 Bilder av Fysik
Jonn Lantz



Bilder av Fysik    

17 

 
Bild 3. Kumulativa resultat för skola C. 
Sortering efter stigande resultat på GFCI (streckad med ringar) och jämfört med Prov 1 
(�) och Prov 2 (+). Till skillnad från på skola A och B så är korrelationen mellan de 
ordinarie proven stark. Det är dock noterbart att korrelationen med GFCI är svag och 
bara signifikant för eleverna med högst respektive lägst resultat. Det är också värt att 
notera att de manliga eleverna (med ett undantag) har mycket lika, och höga, resultat på 
alla prov. Flera kvinnliga elever med mycket höga resultat på ordinarie prov har sänkt sig 
markant på GFCI. 

 
Bild 4. Kumulativa resultat för skola D. 
Sortering efter stigande resultat på GFCI (streckad med ringar) och jämfört med Prov 1 
(�) och Prov 2 (+). Även här är korrelationen mellan ordinarie prov relativt stor. 
Korrelationen mellan ordinarie prov och GFCI ligger på ungefär samma nivå som på 
övriga skolor. Klassen hade endast en manlig elev, se Tabell 1. 

 
Bild 1-4 visar korrelationerna på elevnivå för skola A-D och resultaten sammanfattas 
även i Tabell 2, nedan. Noterbart är att det generellt är liten korrelation mellan 
resultaten på FCI/GFCI och resultaten på ordinarie prov. De elever som skriver bäst 
på ordinarie prov också tenderar att skriva bäst på FCI/GFCI (detta gäller speciellt ett 
fåtal elever på skola A och C med högst resultat) även om det är noterbart många 
undantag, dvs duktiga elever som presterar mycket dåligt på FCI. Dessa har alltså 
lyckats mycket bra i skolan trots mycket låg konceptuell förståelse. Det finns även ett 
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brett spektrum av elever där korrelation mellan ordinarie prov och FCI/GFCI helt eller 
nästan helt saknas.  

Skola: A B C D 
Antal elever: 

Män 
Kvinnor 
 

Korrelation 
P1-(G)FCI 

Män 
Kvinnor 

 
P2-(G)FCI 

Män 
Kvinnor 

 
P2-P1 

Män 
Kvinnor 

 

 
32 
41 

 
 
 

0,2 
0,1 

 
 

0,5* 
0,1* 

 
 

0,3 
0,3 

 

 
10 
8 
 
 
 

0,6 
(0,7) 

 
 

0,1* 
(0,9*) 

 
 

-0,1 
(0,8) 

 

 
10 
12 

 
 
 

0,5 
0,6 

 
 

0,6 
0,4 

 
 

1,0 
0,9 

 

 
1 

14 
 
 
 
- 

0,6 
 
 
- 

0,6 
 
 
- 

0,7 

 
Tabell 2: individuella korrelationer mellan provresultat.  
Tabellen visar hur väl elevers resultat de olika testen Prov 1 (P2), Prov 2 (P2) och 
FCI/GFCI korrelerar med varandra, beräknat mha. ekvation (3). P2 och FCI/GFCI är 
ungefärligen samtidiga i utbildningen för alla klasser. För skola A och C är det noterbart 
högre korrelation för manliga elever än för kvinnliga elever mellan P2 och FCI/GFCI. 
Generellt är dock korrelationerna små, förutom mellan närliggande prov och omprov, 
vilket gäller P1 och P2 på skola C. De starkare korrelationerna som syns för kvinnliga 
elever på skola B kan helt eller delvis vara en artefakt av att deras resultat ligger mycket 
nära maxresultatet (markerat med parenteser ovan).  
* Dessa prov inbegriper även andra delar av kursen än mekanik vilket kan förväntas 
sänka korrelationen. 
 
Ett någorlunda tydligt resultat är dock att kvinnliga elever på skola A och C har 
mindre korrelation än manliga elever mellan FCI/GFCI och det ungefärligen 
samtidiga Prov 2. Sammantaget med det något bättre resultaten för män på FCI/GFCI 
jämfört med ordinarie prov (se Tabell 1) så tycks undervisningen ge män en bättre 
konceptuell förståelse än kvinnor.  

Resultaten från Skola B är något svårbedömda då speciellt flera kvinnliga elever 
ligger mycket nära maxpoäng på de ordinarie proven.  

Det är även synligt i resultaten att eleverna på skola C har gjort två prov, P1 och 
P2, ungefär samtidigt och att dessa prov har liknande innehåll. Däremot så skiljer 
innehållet i de ordinarie proven för skola A och B, vilket är mest tydligt för skola B 
där Prov 1 är enbart på mekanik och rörelse och Prov 2 ett provbanksprov på hela 
Fysik A. Tyvärr är resultaten här även påverkade av elevurvalet och att många elever 
nått nära maxresultat på Prov 1.  

Noterbart är även att skola A ligger något lägre än övriga i korrelation mellan FCI 
och ordinarie prov, men det är möjligt att detta endast är en artefakt av att FCI använts 
istället för GFCI. Det är även betydligt fler deltagare på skola A än övriga. 
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4.2 Övriga frågor 
På svarsblanketten för GFCI finns tre extrafrågor för elever som fått tid över (se 
Appendix A). Svaren är intressanta i sig och länkar till den övriga studien. Den 
viktigaste slutsatsen av dessa uppgifter är att alla elever har svarat relativt lika oavsett 
resultaten på GFCI och ordinarie prov. Frågorna har generellt ansetts svåra, få har 
korrekta svar. Ungefär 70% av eleverna har svarat. 

På fråga 16 (rita ut krafter på en bil i en backe) har merparten av eleverna ritat en 
bil från sidan där 3-5 pilar pekar från bilens centrum ut åt olika håll. Duktiga elever 
har oftare pilarna år ”rätt håll”, lite mindre motiverade elever har lite mer varierande 
riktningar på pilarna (tex en kraft nedåt pga. lufttrycket, en ”tyngdkraft” i backens 
riktning eller vinkelrätt mot vägbanan, etc.). Det viktiga är att få elever talar om vad 
pilarna står för. Merparten av eleverna verkar alltså ha en bild av att det räcker att rita 
pilar för att ange vilka krafter som verkar på en bil, och att dessa förväntas bilda ett 
mönster av motriktade pilar. Extremt få har beskrivit situationen, och att krafterna 
skall summera till noll, även om en del bilder har skalenliga pilar. 

På fråga 17 (hur vet vi att jorden snurrar?) varierar svaren mycket, men det är 
noterbart att ett fåtal elever på skola A och B angett tröghetsargument som svar, vilket 
är korrekt och vittnar om djupare insikt i kroppars tröghet.  

Fråga 18 (varför är astronauter tyngdlösa?) är förvånansvärt svår. Endast två 
elever av alla tillfrågade (på skola A och C) gav ett delvis korrekt svar att 
centripetal/centrifugal-kraften (nämns först i kursen Fysik B) är lika med gravitations-
kraften, men ingen elev svarade att astronaut Fugelsang är tyngdlös därför att han 
faller. Varför så extremt få elever kan associera tyngdlöshet med fritt fall måste ha sin 
härkomst i kursernas och böckernas utformning. Det är trivialt enkelt att visa 
tyngdlöshet under fritt fall i klassrummet, tex. mha. ett par nycklar. Man kan lätt 
uppleva tyngdlöshet själv mha. en större studsmatta, lämpligen även med instruktör 
till hands. Den traditionella fysik som gymnasieskolan undervisar i har dock en klar 
tvetydighet när det gäller koncepten gravitation och jämvikt, då tex. ett objekt vilande 
på marken anses vara i jämvikt, även om det beter sig som om det accelererar (uppåt) 
pga. jordens tyngdacceleration (ekvivalensprincipen5). En vidare analys av hur 
konceptet gravitation lärs ut är önskvärd, men ryms inte här. Klart ä i alla fall att 
denna uppfattning om tyngdkraft är ännu en vanlig vanföreställning lik de som 
används till FCI. 

 
4.3 Vad eleverna tycker 
Tyvärr har elevenkäter endast kommit in från skola B, vilket försvårar bedömningen 
av detta intressanta material. Läraren på skola C har dock skrivit ned kommentarer 
från elever om GFCI i sin enkät, vilket ger en mindre information. 

På skola B anses kursboken vara det viktigaste medlet till bra resultat på proven. 
På andra plats kommer lektioner och labbar. Denna bild överensstämmer väl med den 
bild läraren ger av en traditionell undervisning med stark koppling till kursboken. 
Flera elever påpekar möjligheten att chansa rätt som en skillnad från ordinarie prov. 
På GFCI kan alltså alla lyckas, vilket naturligtvis är korrekt. Förutom dessa 
kommentarer anges skillnader mot ordinarie prov som ”flummigare”, ”mindre fakta, 
mer logiskt tänkande”, ”mer förståelse än räkning”. Det är alltså ganska klart att dessa 
elever ser fysikkunskap mer som att räkna problem än som att förstå konceptuell 
fysik. Majoriteten av de svarande har angett ”lektioner” som det 

                                                
5 En mycket kortfattad och enkel introduktion till ekvivalensprincipen finns i gymnasiefysikboken 
Nexus B (2003). För mer information se tex. Weinberg (1972). 
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undervisningsmoment som gett mest inför GFCI, vilket är en noterbar skillnad mot 
ordinarie prov, och kan tolkas som att diskussioner och labbar/övningar ses som 
viktiga. 

På skola C har läraren noterat att uppgifterna ansågs ”pratiga” och att det var svårt 
att hitta poängen.6 Man kan tolka detta som att frågornas kontext skiljer mycket från 
vad eleverna vanligen upplever, och att deras uppfattning om fysik liknar lärarens.  

Sammantaget är det tydligt att eleverna präglas av sin lärare. De har under sin 
skoltid skapat en epistemologi som passar de förhållanden som råder lokalt (Lising 
2005). 

 
4.4 Resultat från lärarenkäter 
Resultaten för enkäterna är här redovisade i sammanfattning. Kommentarer och 
förklaringar från min sida är markerade. Jag har även försökt att ge en bild av min 
egen undervisning för skola A. Efter dessa sammanställningar följer en kortare 
redovisning i tabellform.  Enketfrågorna finns i sin helhet i Appendix B. 

 
4.4.1 Skola A 
Klasserna på skola A (3 st) är stora (31-34 elever) och spridningen i motivation och 
förmåga stor, men med flertalet mycket duktiga elever. Generellt hade jag som lärare 
svårt att hinna med att ha kontakt med alla, vilket kan ha bidragit till ökad spridning i 
klassens resultat. Undervisningen har skett med boken Nexus A (2003) som 
baslitteratur och med av mig producerat extra material. Lektionerna har till stor del 
ägnats åt föreläsningar och diskussion varvat med längre projekt i grupper och ett 
mindre antal räknelektioner. Ett mindre antal enlektionslabbar har också gjorts. Jag 
har försökt jobba tematiskt kring projekten, som vävt samman olika delar av kursen 
med syftet att nya moment hela tiden skall kunna byggas på tidigare kunskaper. 

Min egen bedömning är att de provbanksprov som använts speglat en del av vad 
eleverna lärt sig men långt ifrån allt. I ett försök att råda bot på detta kompletterade 
jag proven med egna uppgifter. Jag upplevde också en viss frustration över att jag från 
ledningens håll förväntades undervisa eleverna för att maximera provresultaten på 
nationella provbanksprov, inte för att lära ut vad jag ansåg var viktigt. Tidsbrist har 
dock gjort det omöjligt att bedöma eleverna med andra medel som diskussioner och 
praktiskt arbete. Jag ansåg också att de experimentella bedömningsmedel som 
erbjöds, tex. från provbanken, var allt för mycket av kokbokskaraktär7.  Min modell 
för provkonstruktion var att leta upp uppgifter i provbanken som jag trodde skulle 
visa förståelse, samt uppgifter av mer öppen och utredande karaktär. Jag var noga 
med att hitta uppgifter med en vardaglig (om än ibland något skruvad) kontext. 
Svårighetsvariationen försökta jag lägga ungefär som i provbankens egna förslag.  

Jag såg ganska ofta kursbokens formuleringar som ganska fyrkantiga och var alltid 
noga med att försöka ge alternativa, kompletterande bilder på föreläsningar och i extra 
material, men var glad övar att ha fått använda en relativt fåordig kursbok som Nexus 
A (2003). Däremot ansåg jag att flertalet uppgifter och diskussionsövningar i boken 
var bra.  

 

                                                
6 Det skall noteras här att inga lärare tidigare haft kontakt med GFCI och saknade vid provtillfället 
kunskaper om hur och varför testet är konstruerat. 
7 Med ”kokbokskaraktär” och ”kokbokslabbar” menas här färdigkonstruerade uppgifter och labbar där 
eleven endast behöver följa ett färdigt recept för att nå önskat resultat. Mao. premieras lydnad och 
arbetseffektivitet framför kreativitet och färdighet. 
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4.4.2 Skola B 
Klassen, som är på 25 elever, beskrivs av läraren som en ”ganska bra klass”, vilken 
han undervisat i Ma A-D och halva Fysik A. Han har själv läst lärarprogrammet med 
inriktning mot Ma/Fy och sedan jobbat 7 år som lärare.  

Läraren anger en ungefärlig fördelning på 30% föreläsningar, 25% elevarbete 
(räkning i boken Heureka A (2004), min anm.), 20% arbete i grupp (oklart i vilka 
former, min anm.) och 25% laborativt arbete. Om hur väl proven stämmer med 
undervisningen (fråga 6) svarar läraren: 

 
”Ganska väl (tror jag). När elever kommer till ett prov är det viktigt att själva uppgifterna 
”känns igen” – dvs. kunskapandet sker inte vid provtillfället utan under lektionerna”. 

 
Han är noga med att poängtera att boken (och andra läroböcker), nationella 
provbanksprov samt kursbeskrivning (lokala tolkningen av kursplanen för fysik A, 
min anm.) styr proven, och att dessa tre element är ”tämligen väl matchade”. Varje 
kurs avslutas med ett ”nationellt prov”, vilket är ett av de tidigare provbanksprov som 
Provbanken i Fysik lagt ut som provförslag. Poängen är alltså att detta prov inte skall 
vara konstruerat av lärare på skolan. Läraren skriver även på frågan om hur väl 
proven matchar kursboken (fråga 7) att  

 
”Resultaten på mina prov matchar resultatet på provbanksprovet och speglar vad eleverna förstått av 
genomgångar, diskussioner, lösta uppgifter och egen läsning i boken.” 

 
4.4.3 Skola C 
Läraren beskriver klassen som en "vanlig" NV-klass som ”sköter sitt jobb, gör sina 
läxor och klarar proven”. En del av klassen, 5-10 elever, är speciellt intresserade av 
fysik. Läraren själv har läst ”Kemiteknik med fysik” på Chalmers och sedan 
doktorerat i fysik 2004. Pedagogik för gymnasielärare (60p) har lästs till i jan 2007. 

Läraren anger under fråga 3 (hur han tolkar resultaten på FCI) att eleverna ansett 
frågorna som  

 
”… allt för "pratiga", så att de begrepp som skulle testas inte framgick tydligt.” 

 
Han poängterar även att 

 
”Provet testar inte heller en av de viktigaste aspekterna i fysik: att utifrån ett korrekt uppfattat problem 
ställa upp relevanta fysikaliska samband. Flera uppgifter testar snarare en allmän förmåga att "känna" 
vad som kan vara rimligt (~vardagskunskaper), snarare än fysikkunnande.” 

 
Variationerna jämfört med vanliga prov förklaras även med dessa anmärkningar på 
GFCI. Han poängterar att  

 
”Vi jobbar hårt med att förmå eleverna att genomskåda fysiken i stället för att överösas med formler - 
vi tror att fysikkurserna blir mycket enklare då” 

 
Angående lektionsfördelningen (fråga 4) anger läraren föreläsningar, laborationer och 
problemlösning som lika fördelade grundpelare i undervisningen. Lektionstiden ägnas 
dock främst åt föreläsningar och demonstrationer och kompletteras med (utmanande) 
obligatoriska inlämningsuppgifter. Något mindre lektionstid, i halvklass, ägnas åt 
laborationer där läraren är noga med att försöka åstadkomma ”öppna” problem, där 
eleverna skall undersöka något utan en exakt beskrivning (kokbok, min anm.). Han 
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antyder att elever ibland tycker detta är jobbigt och att det är svårt att konstruera bra 
öppna labbproblem. 

Huvudprincipen för provkonstruktion är enligt läraren att alla moment skall 
bedömas, inget skall väljas bort. Korta flervalsfrågor kombineras med räkneuppgifter 
och mer omfattande uppgifter som kräver ”mer omfattande modellering och 
beräkningar”. Läraren skriver även att: 

 
Vi vill dels testa en allmän "känsla" för fysikaliska frågeställningar (~GFCI) samt förmåga att förstå ett 
fysikaliskt problem och identifiera centrala varibler och lösning av problemet. Rättningen av 
räkneuppgifterna är ganska sträng, speciellt för ofysikaliska resultat. 

 
Om hur väl proven stämmer med undervisningen (fråga 6) skriver han: 

 
”Proven matchar väl undervisningen. Under lektioner förväntar jag mig att eleverna tar till sig de 
fysikaliska teorierna på ett allmänt plan. Vid eget arbete med problemlösningsuppgifter så skall de 
använda dessa teorier för att förstå ett problem. Och sedan lösa det.  

Under laborationer förväntar jag mig att eleverna undersöker en "fysikalisk situation", så att de kan 
genomskåda vilka undersökningar som behövs” 

 
Och, om hur väl proven matchar kursboken (fråga 7) skriver han 

 
”Proven matchar inte kursboken i första hand, utan snarare lektioner och laborationer. Kursbokens roll 
för elevernas kunskaper är mindre än lektionernas roll. Det viktigaste för elevernas kunskapsbildning 
tror jag är inlämningsuppgifterna; när de själva arbetar med uppgifter.” 

 
I bedömningen av eleverna vägs även inlämningsuppgifterna in. Experimentella prov 
har inte använts som bedömningsunderlag pga svårigheter vid utförandet och osäker 
bedömning. 

 
4.4.4 Skola D 
Klassen beskrivs av läraren som en grupp elever inriktade på läkarutbildning, vilket 
det specialkonstruerade programmet (en kombination av omvårdnad och 
naturvetenskap) också skall ge behörighet till, men som inte varit beredda på de 
teoretiska kraven i de naturvetenskapliga ämnena. Läraren markerar att ”många haft G 
i matematik på grundskolan”.  

Läraren i fråga har läst ”Teknisk Fysik” på Chalmers, 80p på forskarnivå i Fysik 
och han har även lärarexamen (40p).  Han har även lång erfarenhet av arbete i 
industrin, 17år, innan han började arbeta som gymnasielärare för tre år sedan. Han 
tolkar resultaten på GFCI som ”deprimerande”, då många i klassen ligger nära 3 
poäng vilket är förväntansvärdet vid slumpmässiga svar på testet. Han gör tolkningen 
att dessa elever saknar kunskap att tillämpa den fysik de studerat i vardagliga 
sammanhang. På fråga 4 anger läraren en lektionsfördelning som 50% föreläsning, 
20% laborationer, 20% diskussioner och 10% räkning plus att eleverna förutsätts 
”räkna hemma” (i kursboken, min anm.). På frågan om principerna för 
provkonstruktion (fråga 5) anger läraren att 50-70% av proven är räkneuppgifter, där 
Godkänt skall motsvara att eleven kan hitta rätt formel och göra rätt omvandlingar, 
Väl Godkänt skall motsvara sammansatta uppgifter med flera steg och Mycket Väl 
Godkänt ges på ofta egenkonstruerade uppgifter med vardagsanknytning. Han anser 
att proven ”i relativt hög grad” motsvarar undervisningen. Läraren anser att proven 
matchar läroboken någorlunda väl, och att eleverna läser boken allt för lite. Labbar 
anses bidra till djupare förståelse, inom utvalda områden. På frågan om han utvärderar 
eleverna på annat sätt än med prov (fråga 8) anger läraren att han utvärderar eleverna, 
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förutom med prov, efter deras aktivitet på laborationer och lektioner samt 
labbrapporters kvalitet. 
 
4.4.5 Sammanställning i tabellform 

Skola: A B C D 
 

Lärare 
 

Upplevd styrning av 
undervisning 

 
Upplevd styrning av 

prov/bedömning 
 

Bedömningsverktyg 
 
 

Koppling till kursbok 
 

Metodik 
 

 
 

 
 

Bedömning 
 

Interaktiv 
undervisning 

 
Disputerad* 

 
Ej styrd 

 
 

Ej styrd 
 
 

Prov, rapporter 
 
 

Svag, uppgifter 
 

Föreläsningar, 
diskussioner och 
öppna projekt. 

Tematisk 
struktur. 

 
Formativ + 
summativ 

 
Delvis/hög 

 
Lärarutbildning 

 
Styrd (bok, 
skolverk) 

 
Styrd  

(provbanksprov) 
 

Prov, ev. 
rapporter 

 
Stark 

 
Traditionell, 
föreläsn, lab, 

räkning. 
 
 
 

Övervägande 
summativ 

 
Traditionell 

 
Disputerad 

 
Ej styrd 

 
 

Ej styrd 
 
 

Prov, inl. uppg,  
 
 

Svag 
 

Pådrivande, 
öppna labbar, 

inl. uppg. 
 
 
 

Övervägande 
summativ? 

 
Delvis/hög 

 
Annan** 

. 
Ej styrd 

 
 

Ej styrd 
 
 

Prov, 
elevaktivitet 

 
medelstark 

 
70% 

föreläsn. 
och 

diskussion, 
lite räkning. 

 
? 
 
 

Delvis 
 

Tabell 3. Sammanställning av lärarenkäter.   
* Arbetat vidare 2 år som forskare samt läser in pedagogik för gymnasielärarbehörighet (60p) 
parallellt med arbetet som fysiklärare. 
**Civilingenjör (Fysik), 80p studier på forskarnivå, läst till lärarbehörighet (40p) samt jobbat 17 år i 
industrin. 

 
Tabell 3 ovan visar en sammanställning av de medverkande lärarnas attityder till 
undervisningen i fysik och bedömningen. Jag har här försökt ta med de viktigaste 
ståndpunkterna för respektive lärare. Det mönster som framträder på dessa skolor är 
att lärarens utbildning i hög grad korrelerar med både undervisningsmetodiken och 
hur styrt läraren uppfattar sitt jobb.8  Det finns också en genomgående trend att lärare 
med högre utbildning tenderar att prioritera ned kursboken som styrmedel och 
kursunderlag.  Sist i Tabell 3 finns även en subjektiv bedömning av enkätsvaren om 
undervisningen på respektive skola kan ses som traditionell eller interaktiv (här angett 
som IE). 

 
4.4.6 Diskussion om enkätresultaten 
Enkäterna ger, tillsammans med min egen erfarenhet av mitt eget arbete, en bild av att 
lärare med erfarenhet från högskoleundervisning tenderar att välja sin metodik mer 
från högskolans traditioner än från gymnasieskolans tradition, vilket innebär att 

                                                
 8 Det skall redan nu dock noteras att urvalet med tre högutbildade lärare och en ”vanlig” lärare är 
skevt, och att skola B är en konfessionell friskola med uttalat traditionella värderingar. Mer om detta 
följer i diskussionsdelen, sektion 5. 
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läraren sätter sin egen prägel på sina kurser och att föreläsnings- och 
diskussionsmomenten är viktiga delar av undervisningen. Det skall noteras att detta 
resultat även kan bero på att olika dolda läroplaner härskar på olika skolor.  

Slutligen finns i Tabell 3 ett försök till subjektiv bedömning av respektive lärare i 
vilken mån undervisningen byggs på interactive engagement (Redish 2003). 
Bedömningen grundar sig på i hur stor grad läraren påstår sig inkludera 
undervisningsmetoder skilda från rena bokstudier och kokbokslabbar. Även här syns 
ett beroende av lärarens bakgrund och utbildning. Jämförs dessa resultat med 
resultaten i Tabell 1 så framträder ett mönster av att undervisning med hög grad av 
interaktiv undervisning ger bättre resultat på FCI/GFCI, vilket då överensstämmer 
med tidigare forskning (Hake 1992). Detta kan dock ha andra orsaker, som tex hur 
lärarna förmedlar sitt budskap.  

 
 

5. Diskussion 
Detta arbete redovisar en liten studie med många frihetsgrader. Tolkningen av data är 
svår och ofta osäker, varför slutsatser och bedömningar i högsta grad är preliminära.  
Undersökningen tillsammans med befintlig forskning om fysikpedagogik ger dock 
förhoppningsvis ett underlag för en diskussion om fysikundervisning och lärare på 
gymnasiet. 

Den viktigaste anmärkningen på studien är att den är allt för liten och att urvalet av 
skolor och lärare är skevt. Det är mycket få medverkande elever från skola B, C och 
D. Skola A,C och D har högutbildade lärare och är ickekonfessionella skolor, medan 
skola B, som är kristen, har en ”vanlig” lärare.  

Slutsatserna om att lärare med högre utbildning mer tenderar att överge 
traditionell, bokstyrd, undervisningsmetodik skulle även kunna förklaras med att de 
involverade skolorna har olika normer och kulturer för undervisning, dvs. annorlunda 
dolda läroplaner, vilket medvetet eller omedvetet styr lärarna. Skola B skiljer ut sig 
från de övriga då detta är en starkt konfessionell skola med starka lokala normer och 
konservativ9 värdegrund (se tex. Stensmo 2000). Jag har under samtal med lärare på 
skola B känt att lärarna upplever en stark press från Skolverket (pga den kristna 
värdegrunden) som möts med en noggrann följsamhet av kursplaner, nationella prov 
och provbanker samt, främst, erkänd kurslitteratur. Det finns även en utbredd syn, 
även hos ledningen, att elever behöver tydliga mål och tydlig struktur för att må bra 
och utvecklas. Elevenkäterna stödjer denna bild vilket tyder på att deras 
epistemologier i stort ligger i linje med skolans och lärarnas. Annars tycks resultaten 
för skolorna i stort stödja den amerikanska forskningen om interactive engagement 
som fysikpedagogik (Hake 1992) där införandet av IE gett tydliga förbättringar av 
elevresultaten, även om resultaten delvis även kan förklaras med inslag av andra 
interaktiva undervisningsmetoder (jfr. Linder 2006).  

Det är dock mycket svårt att dra slutsatser om på vilket sätt 
undervisningsmetodiken och lärarna påverkar elevresultaten på FCI/GFCI. Skola C 
och D är ”normala” kommunala skolor, där dock eleverna på skola D sticker ut 
eftersom merparten anges av läraren som ointresserade av fysik pga. andra 
karriärplaner. Skola A och B är centralt belägna högstatusgymnasier, vilket också 
syns på resultaten. Tyvärr så försvåras jämförelse mellan skola A och B av flera 
faktorer som diskuterats tidigare (se kap. 2.5). 

                                                
9 Med konservativ menas i detta arbete inte politiska åsikter utan viljan att bevara gamla beprövade 
undervisningstraditioner och metoder, vilka normalt är auktoritära utan att vara elevaktiva. 
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En ytterligare aspekt i jämförelsen mellan olika skolor och skolkulturer är att 
arbetsbördan för lärare på centrala skolor påstås vara hög jämfört med ”normala” 
kommunala gymnasier och att klasserna här är större. Det är dock svårt att förutse hur 
detta skulle kunna påverka resultaten. 

Genuspespektivet på FCI/GFCI och fysikundervisning generellt är viktigt. Det 
finns en allmän bild (alltså högst osäker) bland lärare jag mött att kvinnliga elever 
generellt är duktigare på att lära sig arbetsscheman och att göra vad läraren begär, 
medan manliga elever mer skapar sig en egen uppfattning. FCI-resultaten skulle 
kunna ses som en bekräftelse på denna hypotes, då FCI skiljer mycket från ”vanliga” 
prov i och med att kursböckernas lösningsmetoder inte är giltiga på samma sätt utan 
det handlar mer om verklig förståelse. Korrelationerna mellan ordinarie prov och 
FCI/GFCI är också något starkare för manliga elever än för kvinnliga för merparten 
av eleverna (Tabell 2). Detta i kombination med att män tenderar sänka sig mindre på 
FCI/GFCI jämfört med vanliga prov (se Tabell 1), tyder på att manliga elever faktiskt 
lyckas skapa sig en bättre konceptuell förståelse än kvinnliga elever. Detta är dock 
delvis spekulation då skillnaderna är mindre för GFCI, vilket skulle kunna förklara 
glappet som en artefakt av FCIs konstruktion. Motsvarande skillnader för GFCI vs. 
ordinarie prov är betydligt mindre. En verklig slutsats i frågan kräver större studier, 
men studien tycks stödja McCulloughs (2002a,b) tes att FCI generellt ger kvinnor 
sämre resultat än män  jämfört med GFCI. 

Läraren på skola C har intressanta argument mot GFCI som bedömningsverktyg, 
att det inte tar upp elevernas kunskaper i att konstruera och använda matematiska 
modeller. Jag känner igen detta synsätt i min egen syn på fysik, och har först på 
senare tid börjat ifrågasätta den. Möjligen är det så att lärare med hög utbildning i 
fysik tenderar att överskatta betydelsen av att elever/studenter kan visa 
beräkningskunnande jämfört med konceptuellt kunnande. Detta stämmer ganska väl 
ihop med den starkt beräkningsbaserade bild av fysik som universitetsundervisningen 
innebär, fast jag tycker inte detta gäller forskningen. Det är lätt att glömma att allt 
detta räknande också skapar en djup konceptuell förståelse/intuition hos forskare, 
vilken också är en förutsättning för att kunna diskutera avancerad fysik och för att 
komma med nya aspekter. Flera studier (ex. Hake 1992, Hendersson 1998) har också 
antytt att FCI faktiskt ger användbara mått på verkligt fysikkunnande (i inledande 
mekanik) trots sin enkelhet. I denna studie är korrelationerna mellan ordinarie prov 
och FCI/GFCI små (Tabell 2). Detta antyder att dagens bedömningssystem är smalt 
och inte mäter konceptuell förståelse i någon större utsträckning, vilket många elever, 
speciellt män, förlorar på detta.  Detta kan tolkas som ett stöd för uppfattningen att 
fler bedömningsmetoder krävs för rättvis bedömning av elevaktivt lärande. 

De flesta kursböcker (Heureka 2004, Nexus 2003, Ergo 2007) har en historisk 
approach till fysik där fysikaliska principer och teorier framställs som ”lagar” och där 
det finns en stark fokusering på att eleverna (endast) skall lära sig att räkna uppgifter i 
överensstämmelse med dessa ”lagar”. Det övergripande intrycket är ofta att 
fysikaliska modeller är oföränderliga, ensamma och entydiga i sin förklaring av 
fenomenet. Perspektivet är alltid den utomstående observatörens. Det finns sällan 
plats för alternativa metoder eller förklaringsmodeller i gymnasieböcker. Man kan i 
och för sig diskutera om fler vinklar och större djup tvingar ned bredden i kurserna, 
eller rentav bara förvirrar elever. Det senare är ett inte helt ovanligt argument från 
lärare och människor i allmänhet, men jag kan inte hitta någon forskning som tyder på 
detta. Det finns även en stark fokusering på att använda metoder i böckerna, betydligt 
mer än förklaringar av specifika koncept.  Ett tydligt tecken på denna polarisering är 
samstämmigheten i de ofta felaktiga svaren på tilläggsfrågorna till GFCI (se 
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resultatdelen, sektion 4). Det är svårt för elever att extrapolera sina kunskaper till 
fenomen som inte tagits upp av kursboken eller läraren. I samma kursböcker har till 
stora delar matematiskt ramverk och formalism flyttats bort, troligen i syfte att minska 
inlärningsbördan för omotiverade elever. Nivån på exempel och uppgifter kan dock 
ändå vara relativt hög, möjligen för att ge självförtroende och verklighetsanknytning, 
vilket utan formell formalism dock bara fungerar i specialfall. Det går att konstruera 
problemställningar, typtal, sådana att eleverna kan lösa mycket avancerade problem 
efter inlärda recept, även med basala konceptuella fysikkunskaper och utan svår 
formalism.  Här finns en uppenbar risk att elever endast lär sig lösa exempel, dvs. ”att 
räkna i boken”, utan att koppla samman fysikämnet med verkligheten. Risken finns att 
elevernas erfarenhet av (läs kunskap om) fysik blir ickekonstruktiv och 
verklighetsfrånvänd, att föreställningen sprids att fysik är en samling metoder för att 
lösa konstruerade problem.  

Möjligen kan även den starka fokusering på betyg på högstadium och gymnasium 
som råder idag förstärka denna konvergens mot ett fysikämne specifikt för sin skola, 
där ämnet till stor del helt definieras om.  

Extrapolerat till samhället riskerar vi en växande polarisering av begreppet fysik 
och förståelsen av vardagen, där universitetsämnet fysik står långt ifrån gemene 
mans/kvinnas uppfattning av fysik. Det är rimligt att anta att lärares föreställning av 
fysikämnet speglas i deras bedömningsmetoder, vilket kan förväntas leda till just den 
brist på korrelation mellan olika bedömningsverktyg som detta arbete visar på. 

 
5.1 Fortsätta studier 
Detta är framförallt en liten studie, men ämnet är stort. Ett jättearbete kvarstår att 
också utveckla vår skola efter de kunskaper vi faktiskt har sedan många år. En mer 
utförlig studie av elevresultat från olika undervisningsmetodiker, där antalet 
frihetsgrader minimeras och olika grupper av elever kan särskiljas, skulle kunna ge 
svar på flera frågor i detta arbete. Det skulle även vara intressant att fokusera 
individuellt på olika interaktiva metoder, som variationsteori, elevaktiva metoder och 
användning av öppna problem. En annan viktig aspekt är vad vi lär ut, och om 
innehållet i kurser och litteratur bör ändras eller formuleras annorlunda.  

Tillförlitligheten i mätningarna med FCI/GFCI skulle även förbättras avsevärt 
genom successiva test, före resp. efter kursen (Hake 1992), istället för ett enstaka 
provtillfälle som jag gjort här.  

Slutligen skulle en vidgad studie av hur elevers epistemologier påverkar deras 
resultat i en gymnasieskola under utveckling vara mycket intressant, liksom hur 
snabba byten av undervisningsmetoder påverkar elevers situation i skolan. Knäcker vi 
elever i onödan i förändringsivern? 

 
5.2 Tack till 
lärare och trevliga kurskamrater på AUO 60 på Växjö Universitet, samt mina vänner 
Ann-Marie Pendrill och Åke Ingerman för diskussioner, hjälp och stöd.  
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Appendix A 
 
GFCI 
Gender adapted Force Concept Inventory (McCullough 2002a,b), svensk nedkortad 
översättning (Pendrill 2007). Kopia kan fås efter överenskommelse. 
 
Svarsformulär till GFCI med extrafrågor  
Konstruerat efter en originalversion för fysikstudenter av A. Pendrill (2007).  

 
FCI Svarsblankett    Namn: …………….……….… Klass: ……… 

 
Kryssa i rätt svar A-E på respektive fråga (endast ett kryss per fråga). 

 
 
 
 
Textfrågor  
 
16. Rita de krafter som verkar på en bil som kör långsamt med konstant hastighet 

uppför en backe. Observera att alla kraftpilar skall ritas i samma skala. 
 
 
 
17. Varför var Christer Fuglesang tyngdlös i rymden?  
 
 
 
18.   Hur kan vi veta att jorden roterar runt sin axel (dvs, att det inte är allt annat i 

universum som snurrar kring oss)? 
 
 

Uppgift A B C D E Uppgift A B C D E Uppgift A B C D E 

1      6      11      

2      7      12      

3      8      13      

4      9      14      

5      10      15      
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Appendix B 
 
Nedan följer en exakt kopia på den enkät som berörda lärare har fått efter att deras 
elever har gjort FCI. Endast mellanrummen där svaren skall lämnas har tagits bort. 
 
Frågeformulär för lärare 
 
Namn: …………………………………………………………………… 
Skola: ……………………………………………………………………. 
Undervisar i: …………………………………………………………….. 
Antal klasser: ……………………………………………………………. 
Typiska klasstorlekar: ………………………… 
 
Din ålder: ………… 
Kvinna [  ]   Man [  ] 
Eftergymnasial utbildning: ……….…………………………………………………… 
Arbetslivserfarenhet: ………………………………………………………… 
 
1. Beskriv kort klassen som gjort FCI, dess bakgrund och vilka ämnen du undervisat 
klassen i. 
 
2. När läste klassen om ”kraft och rörelse”, eller motsvarande? 
 
3. Hur tolkar du klassens resultat på FCI? Beskriv hur resultaten relaterar till dina 
förväntningar på eleverna? 
 
4. Hur fördelar du föreläsningar, enskilt elevarbete, grupparbete, laborativ 
verksamhet, mm (precisera)? (Ange gärna fördelningen i procent) 
 
5. Beskriv  
- dina principer för hur du konstruerar prov i Fysik A,  
- vilken typ av problem har du med,  
- vad vill du testa med uppgifterna? 
 
6. Hur väl matchar dina prov din undervisning? Försök också beskriva under vilka 
moment i undervisningen som eleverna lär sig vad?  
 
7. Hur väl matchar dina prov kursboken? Vilken roll anser du kursboken har för dina 
elevers kunskaper? Vilken roll har övriga moment som labbar, etc? 
 
8. Utvärderar du kursen på andra sätt än med prov? Beskriv i så fall hur. 
 
9. Övriga kommentarer 
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Appendix C 
 

Elevfrågor 

 

Namn: ……………………………………………………  Klass: ……………….. 

 

1. Vilka delar av fysikundervisningen (kursmateriel, labbar, lektioner, egen verksamhet, etc.) är 

viktigast för att du skall få bra resultat på kursens prov? 

 

 

2. På vilka sätt skiljer sig FCI, dvs testet med flervalsfrågor, från dina vanliga fysikprov?  

 

 

3. Vilka delar av fysikundervisningen ger dig mest för att kunna svara på frågor som de i FCI? 
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