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Sammanfattning: 

Forskning visar att fysik är ett ämne som passar pojkar bättre än flickor, och därför valde jag att 

undersöka lärarnas uppfattning om elevers prestationer inom ämnet fysik. En intervjustudie 

genomfördes med fem kvinnliga lärare, där de fick berätta om deras tankar och funderingar om 

flickors och pojkars prestationer inom ämnet fysik. Lärarnas tankar och funderingar om elevernas 

prestationer i ämnet fysik i denna studie jämfördes också med ett större statistiskt urval av 

svenska elevers betyg i ämnet fysik. Syftet med undersökningen var att få en bild av hur lärare 

uppfattar de olika könens prestationer inom ämnet fysik i jämförelse med satta betyg. Denna 

studie visar att lärarnas uppfattning om att flickor presterar bättre och därmed får högre betyg i 

ämnet stämmer överens med hur betygsstatistiken ser ut i Sverige år 2011 och det har varit 

samma mönster sedan 1998. Däremot stämde inte tidigare forskning överens med lärarnas 

uppfattning om elevernas intresse, eftersom lärarna inte kunde se att pojkarna skulle var mer 

intresserad av ämnet fysik än flickorna. Intresset på ämnet beror mer på att flickorna har en 

större studiemotivation än vad pojkarna har och därför presterar de också bättre under 

lektionstid, vilket många gånger leder till ett bättre betyg.  
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1 INLEDNING 

Skillnader mellan könen är något som ständigt diskuteras i samhället, ex vad är egentligen 

kvinnligt och manligt? Under min utbildning har vi pratat mycket om flickors och pojkars 

olikheter inom skolan, och att vissa ämnen lockar fler flickor än pojkar och vissa ämnen lockar 

fler pojkar. En fråga i detta sammanhang är om pojkars och flickors prestationer skiljer sig inom 

praktiska respektive teoretiska ämnen. Jag blev intresserad av att studera närmare hur verksamma 

högstadielärare uppfattar elevernas prestationer inom ämnet fysik, eftersom fysiken innehåller 

både praktiska och teoretiska moment. Det borde anses som angeläget att kunna underlätta 

arbetet att höja kunskapsinhämtning hos de lågpresterande eleverna inom detta ämne, och denna 

studie kanske kan bidra med en liten del i detta arbete.  

Skolans värdegrund och uppdrag är att det ska råda jämställdhet mellan kvinnor och män, vilket 

tas upp i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (s. 7). Skolans 

ansvar är också att aktivt och medvetet främja flickors och pojkars lika rätt och möjligheter. 

Flickor och pojkar ska bemötas och bedömas likvärdigt och ges utrymme för att pröva och 

utveckla sina förmågor och sina intressen oberoende av könstillhörighet (Lgr 11, s. 8).  

Detta examensarbete går ut på att undersöka hur lärare uppfattar elevernas prestationer i ämnet 

fysik och om det finns några skillnader mellan flickor och pojkar. Denna undersökning kan ligga 

till grund för hur lektionerna kan anpassas så att de passar både flickor och pojkar. Den kan 

också ligga till grund för att stärka upp de svagare eleverna genom att de hittar intresse och 

motivation för att lyckas med ämnet, samt att uppmärksamma att det finns skillnader i 

klassrummet mellan elevers prestationsnivå. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Lgr 11 

Den nya läroplanen Lgr11 började gälla under höstterminen 2011 och är därför relativt ny för 

både lärare och elever ute på skolorna. Det är fortfarande en inkörningsperiod där det gäller att 

sätta sig in i det nya arbetssättet och det nya tankesättet. Det är också nytt från och med år ht 

2012 att även elever i årskurs 7 ska ha betyg. Det centrala innehållet i fysik i årskurs 7-9 är indelat 

i fyra stora huvudrubriker i Lgr11: 

 Fysiken i naturen och samhället 

 Fysiken och vardagslivet 

 Fysiken och världsbilden 

 Fysikens metoder och arbetssätt  

(Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 2011, s. 130-131). 

Syftet med ämnet fysik är att eleverna ska utveckla sina kunskaper om fysikaliska sammanhang, 

utveckla sin nyfikenhet och sitt intresse för sin omvärld. Eleverna ska få möjlighet att lära sig 

granska andras samt att kunna formulera egna argument inom fysiken. De ska lära sig att 

genomföra undersökningar, förstå begrepp, modeller och teorier samt att utveckla sin förmåga att 

diskutera och tolka fysikaliska samband i naturen och i samhället (Lgr 11, s. 127). Varje elev har 

rätt att få en likvärdig utbildning och med detta menas att undervisningen ska vara anpassad till 

varje elevs förutsättningar och behov (Lgr 11, s. 8). Lärarens ansvar är att ta hänsyn till elevernas 

behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, att stärka elevernas vilja och att få dem att tro 

på sig själva samt att handleda elever som har svårigheter (Lgr11, s. 14). Lärarna ska arbeta för att 

både flickor och pojkar ska få lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen (Lgr11, s. 

15).  

2.2 Kunskap om Naturvetenskap och dess betydelse i samhället 

 

Naturvetenskap är en process som innebär t.ex. att kunna identifiera bevis, rita, utvärdera och 

kommunicera slutsatser. Det gäller att kunna använda vetenskapen i olika situationer för att bl.a. 

lösa problem som påverkar individer, samhällen eller hela världen. Vetenskaplig kunskap är 

ingenting som är medfött utan något som vi skaffar oss genom att dra slutsatser, utveckla 

hypoteser och fatta beslut om ex ett händelseförlopp som vi observerar på lab. eller i naturen 

(OECD, 2000, s. 12).  
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Andersson (2011) menar att naturvetenskap är något som kan ge eleverna en ökad hemkänsla i 

sin egen omvärld, det ska kunna ske genom att eleverna utökar och vidgar sin förståelse av 

samband och mönster. Naturvetenskap är därför en viktig del av människans kultur, både för 

åsiktsbildning samt demokratisk styrning, vilket är nödvändigt för att samhället ska kunna fungera 

och att samhällsekonomin ska kunna utvecklas. Naturvetenskap är också något som kan vara en 

hjälp för eleven att förverkliga sig själv. Andersson (2011) menar även att det aktiva 

medborgarskapet och ansvaret hos eleverna gradvis ökar ju längre upp i grundskolan de kommer 

(s. 42), vilket förstärks av citatet ”Senecas sentens Non scholae, sed vitae discimus – Vi lär inte 

för skolan utan för livet” (Andersson 2000, s. 58). Motivation definieras i Nationalencyklopedin 

som: ”de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål”. 

Motivation i skolan diskuteras många gånger i termer av elevers bristande motivation snarare än 

om elevers höga motivation. Motivation och motivationsarbete är också en fråga om bemötande 

och det är inte en egenskap som finns hos individen och något som är viktigt för motivationen är 

både erfarenheter och bemötande (Imsen 2006, Jenner 2004, Thorén 1999). 

2.3 Förebilder 

Imsen (2006) menar att andelen kvinnliga lärare ökar och det blir allt färre manliga lärare, och 

tycker det är oroväckande. Det har enligt Imsen (2006) visat sig att söner från lågutbildade hem 

ofta är de som klarar sig sämst och detta beror troligen på deras attityder och intressen, vilket gör 

att de inte klarar sig lika bra på arbetsmarknaden. Det finns därför anledning att stötta dessa 

pojkar i skolan och ge dem nya värden och goda förebilder. Ramstedt (1996) (citerad i Adolfsson 

2005), menar att pojkar presterar bättre inom områden som mekanik, medan flickorna presterar 

bättre inom områden som ellära och att pojkarna tycker bättre om fysik än flickorna (s. 17). En 

förklaring till att pojkar gillar fysik mer än flickor skulle kunna bero på att det finns fler kända 

manliga förebilder inom fysiken. Några av dessa förebilder är:  

 Empedokles (490-430f.Kr.) 

 Euklides (300-talet f.Kr.)  

 Alkindis (813-873) 

 Ibn al-Haitam Alhazen (965-1039) 

 Galileo Galilei (1564-1642) 

 Johannes Kepler (1571-1630) 

 Willebrord Snell (1591-1629, enligt 

encyklopedia.com och 1580-1626 

enligt Wikipedia) 

 René Descartes (1596-1650) 

 Isaac Newton (1642-1726)  

 Richard Feynman (1918-1988) 

Nobelpristagare 1965 

 Thomass Kuhn (1922-1996) 

 Albert Einstein (1879-1955) 

 Serge Haroche (1944-) 

 David J. Wineland (1944-) 
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En av de senaste årens nobelpristagare i fysik, Serge Haroche och David J. Wineland (2012) har 

på varsitt håll utvecklat metoder för att mäta och styra enstaka partiklar.  

De kvinnliga fysikerna nämns inte lika mycket och är därför mer anonyma och 

framstår därför inte som några förebilder som t.ex. Einstein och Newton. Här är 

exempel på några kvinnliga fysiker under 1800-1900-talet:  

 Rosalind Franklin (1920-1958) 

 Helen Quinn (1943-) 

 Myriam Sarachik (1933-) 

 Maria Goeppert Mayer (1906-1972) 

Nobelpristagare 1963 

 Patricia Elizabeth Cladis (1937-) 

 Hertha Sponer (1895-1968) 

 Eva von Bahr (1874-1962) 

 Gail Gulledge Hanson (1947-) 

 Sulamith Goldhaber (1923-1965) 

 Jocelyn Bell Burnell (1943-) 

 Marie Curie (1867-1934) 

Nobelpristagare 1903 och 1911 

 Emmy Noether (1882-1935) 

 Lise Meitner (1878-1968) 

 Chien-Shiung Wu (1912-1997) 

Det är uppseendeväckande att mellan åren 1901 – 2002, så har 166 män tilldelats Nobelpriset i 

fysik men endast två kvinnor vilket nämns i Fysikersamfundets tidning fysikaktuellt nr 3. 
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2.4 Skolans historiska utveckling 

Skolan har under sin utveckling förändrats från att endast ha varit tillåten för pojkar till att bli en 

skola för alla. Andersson (2000) menar att ordet ”skola” kommer från grekiskans ord scholé och 

betyder fritid eller avkoppling (s. 50-62). Att gå till skolan var förr ett sätt att vila sig från sina 

sysslor. Det handlade om akademiskt lärande i skolan. Det var familjen som stod för barnens 

uppfostran, utbildning och lärande, vilket idag står i Lgr 11 att det är familjens och skolans 

uppdrag. Skolan ska samarbeta med hemmet för att stödja familjerna i deras ansvar för barnens 

fostran och utveckling (Lgr11, s.9). Förr var det de äldre barnens ansvar att se till att de yngre 

barnen lärde sig saker som de behövde kunna för att klara sig på gården och i det samhälle som 

då fanns. När samhället industrialiserades, kom arbetet att ske på fabriker istället för i hemmet. I 

slutet av 1800-talet började skolan bli obligatorisk och ämnen som fysik, matematik, historia, 

kristendom och modersmålet undervisades. Inte förrän kring 1950-1960 skedde den stora 

explosionen för utbildning i västvärlden. Det visade sig då krävas allt mer basfärdigheter i läsning, 

skrivning, räkning samt grundläggande kunskaper i naturvetenskap, teknik, ekonomi och sociala 

och humana vetenskaper (Andersson, 2000, s. 53). De nya kunskaperna behövdes för att kunna 

utveckla det industriella samhället. Detta gav upphov till att nya former av kunskaper behövdes, 

vilket medförde högre utbildningar och gav upphov till både tjänstemän och arbetare. När 40-

talisterna växte upp på 40- och 50-talet fanns fortfarande auktoriteter och normsändare som t.ex. 

familjen, skolan och kyrkan. Utökningen av skola och universitet gjorde att de gamla 

kunskapskraven som ställts på lärare och lärarrollen kraftigt försvagades och familjens auktoritet 

luckrades upp både ur ett traditionellt funktionssätt och ur ett socialt perspektiv. Detta gjorde att 

andelen kvinnor växte på arbetsmarknaden (Andersson, 2000, s. 136).  

2.5 Språkets betydelse 

Strömdahl (2002) menar att språket är en viktig del i lärandet (s. 24), och Thorén (1999) hävdar 

att språket är en viktig del för att kunna utveckla sin kunskap och sin förståelse för det 

naturvetenskapliga. Detta är viktigt bland annat för att kunna läsa, tolka texter, diskutera och ta in 

naturvetenskaplig information som finns i samhället. Thorén (1999) menar även att orden och 

språket är ett viktigt redskap och om det kopplas till naturvetenskapliga sammanhang i skolan 

bidrar läraren till att nyfikenhet väcks och till att eventuella fortsatta studier kommer att bedrivas 

av eleverna (Thorén, 1999, s. 34). Strömdahl (2002) hävdar att olika studier som gjorts på elever 

för att testa om eleverna kan tillämpa sina kunskaper på verkliga problem, har visat att det låga 

resultatet kan bero på att eleven inte riktigt kan tolka frågan och inte kan se det 
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naturvetenskapliga innehållet i själva frågan (s. 53). Strömdahl (2002) menar att det är viktigt för 

elevernas lärande att de förstår att språket förändras i ett NO-klassrum, vardagsord har andra 

betydelser inom det naturvetenskapliga som författaren kallar för det ”klassiska naturspråket”. En 

viktig bit för lärandet och elevernas prestation är att kommunicera naturvetenskap med varandra 

och inte ha ett läraren-frågar-eleverna-svarar-situation (s. 82-87). Strömdahl (2002) hävdar att det 

inte är naturen som studeras i undervisningen i naturvetenskap utan det handlar om att eleverna 

ska tillägna sig den naturvetenskapliga diskursen. Strömdahl (2002) menar också att det gäller att 

tolka texter och ställa dem i relation till lärarens och elevens förkunskaper och att knyta de 

naturvetenskapliga texterna till laborativ verksamhet (s. 142). Strömdahl (2002) menar att elever 

och inte minst flickor, uppfattar NO-ämnena som abstrakta och svårbegripliga (s. 146). 

 

Enligt Thorén (1999) har olika forskningar i ämnesdidaktik kommit fram till att fler flickor än 

pojkar vill förstå varför de behöver kunna det som de lär sig i skolan. Thorén (1999) menar 

också att flickor oftare är intresserade av språk än vad pojkarna är och många gånger kan fysiken 

med alla begrepp uppfattas som ett ”språk”, och detta kan leda till att det är lättare att få 

flickorna intresserade av ämnet med hjälp av kommunikationen, orden och språket (s. 35).  

 

Tallberg Broman (2002) har citerat några exempel från skolverksamheten, där det framkommer 

att pojkar får mer uppmärksamhet av lärarna eftersom de är mer högljudda. Det arbetas idag i 

skolorna för att få en likvärdig och jämlik skola. ”skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och 

mäns lika rätt och möjligheter” (Lgr 11, s.8). Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och 

bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma vad som 

är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den 

skall ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende 

av könstillhörighet (Lgr11, s. 8). Läraren ska verka för att flickor och pojkar får ett lika stort 

inflytande över och utrymme i undervisningen (Lgr 11, s. 15). Andersson (1989) menar att 

eleven måste förstå att han eller hon inte blir lärd av läraren, utan faktiskt lär sig själv. För det 

andra skapar läraren medvetet situationer som han/hon hoppas stimulerar fortsatt 

konstruerande, t.ex. problem att lösa och frågor att diskutera. De nya begreppen måste fogas in i 

elevens totala vetande genom en mycket aktiv bearbetningsprocess, som kräver tid och mycket 

stöd och uppmuntran från läraren (s. 25).  

 

Tallberg Broman (2002) menar att det kan vara komplicerat att ställa frågor utifrån ett 

genusperspektiv, dessa frågor kan uppfattas på många olika sätt och många kan lätt känna sig 
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anklagade och hotade och detta kan leda till en avvisande, närmast aggressiv hållning (s. 21). 

Tallberg Broman (2002) citerar en studie där kvinnliga lärare inte har reflekterat över vad deras 

eget kön betyder för deras situation på arbetsplatsen och för deras arbete, och de menar att det 

är givet att man måste lyssna, pröva samt söka öppet och nyfiket när genusperspektiv behandlas 

(s. 23). Kön är många gånger en generalisering och ordet pekar ofta bara ut vissa flickor och 

vissa pojkar som en stereotyp för ett kön, utan variation inom gruppen, och de pekar då oftast 

på de högljudda och dominerande pojkarna samt de tysta och arbetsamma flickorna i 

klassrummet. Tallberg Broman (2002) menar dock att det finns en stor variation i beteende och 

att den stereotypa beskrivningen gäller långt ifrån alla pojkarna och flickorna (s. 27).  

 

Andersson (2000) hävdar att fysiklektionerna ska utformas så att det sociala behovet och 

nyfikenheten styr elevernas motivation. Det är viktigt att laborationerna säger eleverna något så 

att de själva blir engagerade. Ett sätt är att eleverna själva genom noggranna studier samlar in 

relevant information om hur experimentet ska kunna lösas. Förslaget till lösning ska sedan 

prövas, vilket kräver stort ansvarstagande. Eleven kan sedan ta ställning till om deras hypotes 

stämde. Fysiken kan därför kopplas ihop med Deweys pedagogik ”Learning by doing”, att eleven 

är aktiv i både inlärnings- och undervisningssituationen och där läraren fungerar som en 

handledare. Andersson (2000) hävdar att så länge eleverna befinner sig inom en sk trygghetszon 

så inträffar inget nytt lärande, att lära innebär förändring och att använda olika instrument och 

verktyg som kan finnas tillgängliga.   

 

Thorén (1999) menar att det är viktigt att läraren stärker elevernas självkänsla och får dem att ta 

ett större ansvar för sin inlärning (s. 11). Thorén (1999) beskriver också ett projekt som 

genomfördes under 1980-talet, vilket gick ut på att få elever mer ansvarstagande för sin egen 

inlärning och att eleverna skulle bli mer medvetna om hur de lär sig på bästa sätt. Thorén (1999) 

menar att elevens vilja att lära sig många gånger är avgörande för hur utvecklingen fortgår. ”En 

elev, som känner att han/hon lyckas, upplever hur det är att förstå det man håller på med, blir medveten om hur 

man på ett effektivt sätt kan lära sig och utvecklar ny kunskap, kommer att få en mer positiv attityd till 

skolarbetet” (Thorén, 1999, s. 10). Thorén (1999) menar vidare att sinnesintryck inte är själva 

kunskapen utan något som kan bli ny kunskap om den får tid att bearbetas. Det är därför svårt 

för en lärare att veta om eleven har förstått det som har visats och förklarats och det är också 

svårt för läraren att veta vilka kopplingar som görs mellan sinnesintryck och tidigare kunskap 

hos eleven. Det är därför viktigt att koppla ihop det som tas upp på lektionen (och det som gåtts 

igenom tidigare) till elevernas erfarenheter i och utanför skolan. För att eleven ska lära sig saker 
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måste de genomgå en aktiv process, de måste anstränga sig och bearbeta intrycken för att få 

kunskap. Thorén (1999) menar att det är viktigt att läraren ger ”förklarningar som talar till olika 

sinnen och läggningar hos eleverna och genom motexempel förtydliga och klara ut begrepp och 

sammanhang”. Undervisningen måste variera och så även kunskapstesten, vilka kan utgöras av 

experiment, demonstrationer såväl som problemlösning och diskussioner (s. 12). Thorén (1999) 

menar även att om eleven ska kunna hålla kvar den nya kunskapen, så är det viktigt att dra 

kopplingar till vardagen.  

 

Det har under det senaste decenniet uppmärksammats att det finns få kvinnliga fysiker. 

Lundqvist (2006) citerar en undersökning utförd av doktoranderna Lundborg och Schönning, 

där de visar att kvinnliga doktorander missgynnas av det informella antagningssystemet som 

fortfarande tillämpas i praktiken. Många kvinnor anpassar sig efter att de fått sin kompetens 

ifrågasatt p.g.a. sitt kön. Lundborg och Schönning´s förslag är att grundutbildningen bör göras 

mer välkomnande för kvinnliga studenter, bland annat att det ska finnas bilder med kvinnliga 

fysiker på väggarna och att det ska finnas minst en kvinnlig labbassistent på varje labb (se 

Lundqvist 2006). Ett sätt att få fram fler kvinnliga fysiker, kan vara att lyfta fram kvinnliga 

forskare och doktorander under grundutbildningen. Imsen (2006) menar att skolan är väldigt 

präglad av både traditionella och starka könsrollsmönster, vilket gör att flickorna och pojkarna 

följer ett mönster när de väljer ämnen, utbildning och yrken (s. 179). 

I Ergo (2009) visar man att endast en tredjedel av dem som tar examen i fysik är kvinnor, och 

Mia Ong (citerad i. Ergo.2009) menar att det är skillnad på hur kvinnliga och manliga 

fysikstudenter bemöts i klassrummet, och hon menar att det finns fördomar och diskriminering, 

vilket kan vara orsaken till att det finns få kvinnliga studenter inom fysik.  

2.6 Genusaspekter inom ämnet fysik 

Adolfsson (2005) undersökte bland annat skillnader i inställningen mellan hög- och 

lågpresterande flickor och pojkar i ämnet fysik och använde sig av resultatet ifrån TIMSS (Trends 

International Mathematic and Science Study) från år 1995. Adolfsson (2005) för fram att det 

enligt Högskoleverket (2001) framkommer att flickor utgör en minoritet på utbildningar med 

naturvetenskapliga och tekniska inriktningar. Adolfsson (2005) menar att detta är ett problem 

både ur ett jämställdhetsperspektiv och att vi har en outnyttjad begåvningsresurs och hävdar 

samtidigt att fysik är ett ämne som både är tråkigt och som riktar sig mer till pojkarna. Adolfsson 

(2005) menar också att flickorna, trots ett bra resultat, så har de ett dåligt självförtroende i ämnet 

(Adolfsson, 2005, s. 6). Thorén (1999) hävdar också att fysik ofta framhålls som ett ämne som 
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både är svårt, tråkigt och alldeles för teoretiskt. Thorén (1999) menar även att ämnet fysik ofta 

saknar en verklighetsanknytning som kan kopplas till eleverna (s. 34). Imsen (2006, s. 183) 

påpekar att fysikläroböckerna förr var skrivna av män och riktade till pojkarna, och de exempel 

som fanns i böckerna var hämtade från pojkarnas erfarenheter och intressen. Adolfsson (2005) 

visade att lågpresterande flickor och pojkar har ungefär samma inställning till ämnet fysik, men av 

de högpresterande eleverna hade pojkarna en positivare inställning till ämnet än flickorna. Det 

framkommer också att inställningen till fysik är ungefär lika mellan lågpresterande pojkar och 

högpresterande flickor (s. 70).  I läroplanen Lpo94 som gällde när Adolfsson (2005) genomförde 

sin studie kan man läsa följande:  

Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på  
vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på  
dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett  
ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den skall därför ge utrymme för eleverna att pröva  
och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet (s. 4). 

Exakt samma text finns även i den reviderade läroplanen under rubriken ”En likvärdig 

utbildning” (Lgr 11, s. 8).  

Hansson (2010) menar att många elever upplever fysik som ointressant, oviktigt och svårt 

jämfört med andra ämnen i skolan. Nilsson citerad i Strömdahl och Tibell (2012) menar att 

fysiken ofta upplevs som svårt och avlägset p.g.a. att lektionsupplägget innehåller allt för mycket 

katederundervisning och alldeles för detaljstyrda laborationer (s. 154). Lindahl (2003) visade i en 

studie att många elever upplevde ämnet fysik som förutsägbart, alla lektioner liknar varandra 

genom genomgångar och laborationer (s. 231).  Hansson (2010) tror att om vi 

samhällsmedborgare var mer insatta och visste mer om naturvetenskap skulle vi kunna påverka 

vårt samhälle i större utsträckning. Om undervisningen ändras till ”socio-scientific issues”, som 

också förespråkas av ett antal forskare skulle det kunna leda till att elevernas uppfattning om 

fysiken kan förändras. En ”socio-scientific issue” fungerar som en valsituation för eleverna där 

de får väga möjlig nytta mot en bedömning av risker, och frågorna är sådana som figurerar i 

media och är ofta kontroversiella på ett eller annat sätt (se Hansson 2010). Ett ”socio-scientific 

issue” tar upp både naturvetenskapliga, ekonomiska, sociala och etiska aspekter. Hansson (2010) 

nämner att det kan handla om frågor som: ”Ska kraftledningen som ligger nära förskolan flyttas? 

Ska samhället satsa på nya kärnkraftverk? Ska mobiltelefoner förbjudas på tåg? Ska glödlampan 

förbjudas? Ska vi försöka kontakta eventuellt utomjordiskt liv? Var det rätt att använda 

reservkraftverk i vintras? etc.” Dessa frågor är enligt Hansson (2010) viktiga för att eleverna ska 

kunna få kunskap om hur naturvetenskap kan bidra till förståelse och beslutsfattande i en 

komplex samhällsfråga. Och detta sätt att lägga upp undervisningen i fysik kan kopplas till Lgr 
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11 ”… utveckla sin förmåga att använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta 

ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle (…) använda fysikens begrepp, modeller och teorier 

för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället (Lgr 11, s. 127). Hansson (2010) 

menar att det är ett sätt för att kunna se naturvetenskapens betydelse och att många olika 

aspekter måste räknas in i olika samhällsfrågor. Det är viktigt att vara insatt i samhället, att förstå 

hur beslut fattas och att veta att våra värderingar är betydelsefulla. Det är bra att i 

undervisningen koppla frågor som rör eleverna till media, t.ex. tidningsartiklar, bloggar, noveller, 

film eller TV. Hansson (2010) poängterar att detta är något som ska följas upp under 

undervisningens gång och avslutas med att eleverna tar ställning i frågan och redovisar sina 

argument, exempelvis med ett rollspel eller en debatt.  

Imsen (2006) hävdar att pojkar ofta favoriseras i klassrummet genom att de får mer 

uppmärksamhet än flickorna, och att olika undersökningar har visat att lärarna oftare vänder sig 

till pojkarna än till flickorna och att lärare föredrar att undervisa pojkar, eftersom de uppfattas 

som skärpta och roligare att undervisa medan flickorna är duktiga (s. 180). Lindahl (2003) gjorde 

en studie där hon undersökte intresset för fysik hos pojkar och flickor. Studien visade att intresset 

för NO sjunker när eleverna kommer upp på högstadiet, framförallt hos pojkarna medan 

flickorna behåller sin låga intressenivå. Hon kom fram till att ämnet fysik får flickor att känna sig 

dåliga i ämnet vilket leder till ointresse. Pojkarna däremot känner sig mer intresserade och duktiga 

i ämnet, men att intresset ändå är lågt jämfört med andra ämnen (s. 230). Imsen (2006) lyfter fram 

att det enligt flera undersökningar ändå är flickorna som klarar sig bättre än pojkarna i skolan (s. 

186). I ett pressmeddelande från Skolverket 2008 rapporteras att det däremot inte finns några 

skillnader mellan flickor och pojkars resultat i naturvetenskap, men att pojkarnas resultat sjunkit 

mer sedan 2003 än vad flickornas resultat har gjort. Vetenskapsrådet (2012) menar att aktuell 

betygsstatistik visar att flickor har cirka 10 % högre betyg än pojkar på grundskolan, och därför 

har forskning startats om ungdomars föreställningar om kön, prestationer och betyg. Denna 

forskning sträcker sig mellan 2011 och 2013 och syftet med projektet är att utveckla kunskap om 

hur relationen kön och skolprestation förstås och kommuniceras i olika undervisningspraktiker 

och lokala omgivningar. 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

3.1 Syfte 

Syftet med undersökningen är att få en bild av hur lärare uppfattar de olika könens prestationer 

inom ämnet fysik i jämförelse med satta betyg. Syftet är också att kunna få kunskap och förståelse 

för att undervisningen ska anpassas till varje enskild elev samt att få en inblick i aktuell forskning 

och utvecklingsarbete.  

3.2 Frågeställningar  

1. Vilken uppfattning har lärare gällande flickors och pojkars prestationer inom fysik?  

2. Hur ser lärare på sambandet mellan betyg och kön inom ämnet fysik, när det gäller 

elevernas prestation och intresse?  

3. Hur väl stämmer lärarens uppfattning överens med hur skillnaden ser ut mellan könen 

när det gäller elevernas prestation och deras betyg i ämnet fysik?  
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4 METOD 
Här nedan följer en redogörelse för hur själva metoden för undersökningen har gått tillväga, hur urvalet av lärare 

har gjorts samt hur själva datainsamlingen har gått till. I detta kapitel tas också etiken upp samt hur intervjun 

och analyssättet har genomförts.  

4.1 Intervjuer eller Enkäter? 

Eftersom syftet med denna undersökning är att få kunskap om hur lärare uppfattar elevers 

prestationer på grundskolan inom ämnet fysik, och om det finns skillnader mellan flickor och 

pojkars intresse för ämnet och om det finns skillnad mellan deras prestationer och deras betyg i 

ämnet, har jag i denna undersökning valt att göra intervjuer med lärare. Intervjuer av lärare 

genomfördes för att studera deras uppfattning om elevers prestationer i klassrummet. Lärarnas 

uppfattningar jämförs sedan med de betyg som har satts på elever i Sverige i ämnet fysik.  

Metoden som valts är intervjuer med lärare på högstadiet i både 7, 8 och 9:an och hur de 

uppfattar elevernas olika prestationer inom ämnet fysik. Intervjuer valdes för att kunna få så 

uttömmande svar som möjligt (Johansson och Svedner 2001, s. 25). Jag har därför valt att spela in 

intervjuerna för att kunna gå igenom materialet i lugn och ro efteråt. Ett övervägande gjordes 

också om att utföra en enkätundersökning, vilket skulle kunna ha gett ett större urval av lärare 

som kunde delta i undersökningen. Johansson och Svedner (2001) menar att 

enkätundersökningar ger en större bredd, men lite mindre information om synsätt, 

förhållningssätt och liknande (s. 28), och därför valdes intervjuer framför enkätmetoden. För att 

kunna jämföra hur lärare uppfattar elevernas prestationer har en jämförelse gjorts med hur 

betygen ser ut för de båda könen. På skolverkets hemsida kan statistik tas fram om bl.a. betyg, 

skolor, kommuner, kön samt ämnen. 

4.2 Urval 

För att kunna få deltagare till undersökningen skrevs mail till ett antal rektorer i Mellansverige 

med målet att kunna få namn på fysiklärare på deras skolor. Några rektorer svarade på mitt mail 

och nämnde några fysiklärare som jag kunde ta kontakt med på deras skola, vilket resulterade i att 

åtta lärare ville delta i undersökningen. Det enda krav som ställdes för att lärarna skulle väljas ut 

till denna undersökning var att de skulle ha undervisat elever på högstadiet i ämnet fysik. 

Information om vad undersökningen handlade om skickades ut till de lärare som ville delta. Det 

visade sig då att av alla de åtta lärare som ville delta i undersökningen, så var alla kvinnor. Tre av 

dessa åtta lärare uteblev dock från att komma till intervjun på den bokade tiden; en på grund av 
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sjukdom, en på grund av förhinder och en av okänd anledning. Detta medförde att fem av åtta 

lärare kunde vara med i undersökningen.  

4.3 Datainsamlingsmetoder 

Undersökningen genomfördes med hjälp av en intervju (med en lärare per intervju) vilket ger ett 

så utlämnande svar som möjligt, eftersom den person som intervjuas kan prata fritt och inte 

behöver hålla sig till några speciella svarsalternativ (Johansson och Svedner 2001). Detta ger 

sannolikt en bättre bild av vad den intervjuade har för inställningar och erfarenheter än vad en 

enkätundersökning skulle göra. Johansson och Svedner (2001) hävdar att man bör spela in 

intervjun så att det går att lyssna på intervjun hemma i lugn och ro, så att inget glöms bort vid 

själva antecknandet vid intervjun (s. 25). En pilotstudie genomfördes för att ta reda på om svaren 

är kopplade till frågeställningarna. Under intervjun användes en intervjuguide som bestod av 12 

frågor, där de fyra första var lite allmänna frågor om respondentens utbildning och verksamhetsår 

samt hur NO:n fungerar på deras skola (se bilaga). De åtta sista frågorna handlade om lärarens 

uppfattning om elevernas prestationer inom fysiken. Johansson och Svedner (2001) nämner att 

det som är viktigt är att intervjuaren inte lägger in sina åsikter och inte vinklar frågorna mot ett 

speciellt område, eftersom att det kan ge en felaktig bild av det som respondenterna säger (s. 26). 

Etiken är viktig vid denna typ av undersökning och därför bör information gå ut om att de 

inspelade banden förstörs när arbetet är inskickat samt att det endast är intervjuaren som 

kommer att lyssna på banden.   

Det är bra att under intervjun göra speglingar, dvs. att intervjuaren gör en liten sammanfattning 

av det som sagts för att veta att svaren uppfattats på rätt sätt (Johansson och Svedner 2001, s. 

26). Vid spegling lyssnar intervjuaren först noga vad som den som intervjuas yttrar både verbalt 

och icke-verbalt. Därefter formuleras egna ord och det är då viktigt att varken mer eller mindre 

sägs (Lindh och Lisper, 1990, s. 41). Trost (1993) menar i kontrast mot Johansson och Svedner 

(2001) att det är viktigt att inte sammanfatta under själva intervjun, eftersom det kan störa 

personen som intervjuas. Sammanfattningen ska göras i lugn och ro när intervjun är avslutad (s. 

84). I denna undersökning har jag valt att endast sammanfatta i slutet av intervjun för att veta om 

respondenten uppfattats på rätt sätt. Under själva intervjun är frågor som När?, Var?, Hur?, Hur 

ofta?, Ge exempel?, Vad?, Vem? och Vilka? bra att ställa för att de som intervjuas inte ska hamna 

i en försvarsposition, vilket är lätt att hamna i om frågor inleds med Varför-frågor och även 

ibland Hur-frågor(se Johansson och Svedner 2001 s. 26, och Lindh och Lisper 1990, s. 58, Trost 

1993, s.81).  
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Intervjun gjordes som en besöksintervju där respondenten kontaktas och där en tid och plats för 

intervjun bestäms genom mail/telefon. En av respondenterna hade inte möjlighet att genomföra 

en besöksintervju och därför genomförde istället en telefonintervju. En nackdel med en 

telefonintervju är att svaren ofta blir lite mindre detaljerande och djupgående (Dahmström 2000, 

s. 90-91), 

Undersökningens syfte var också att jämföra svaren som lärarna ger med betygen som sattes 

under vårterminen 2012. Eftersom betyg är offentliga så har jag också studerat 

betygsfördelningen i hela Sverige. Skolverket har en sida som heter SIRIS där vem som helst kan 

hämta statistik och dokument för hela landet eller för en viss kommun. 

4.4 Forskningsetiska principer 

I min kontakt med rektorer och lärare på de olika skolorna påpekades att varken skola eller 

lärarens namn kommer att nämnas i undersökningen, eftersom det endast är lärarnas uppfattning 

i det stora hela som ska undersökas och inte vad en viss lärare har för uppfattning. Det 

informerades även att det är helt anonymt att delta och inget ska kunna kopplas till dem eller 

deras skola. Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska princip (2001) ska informationen om att 

deltagandet är frivilligt skickas till undersökningsdeltagarna och att de när som helst har rätt att 

avbryta sin medverkan. Det är viktigt att undersökningens syfte beskrivs och att det endast är i 

forskningssyfte som studien genomförs (s. 7). 

4.5 Procedur 

4.5.1 Pilotstudien 

För att veta om frågorna kunde användas i undersökningen och om de tolkades på rätt sätt, 

gjordes en pilotstudie med två personer. Denna pilotstudie utfördes för att få en uppfattning om 

frågornas utformning och om något eventuellt behövdes kompletteras till intervjufrågorna. 

Pilotstudien visade att några frågor behövde en extra förklaring och det ledde till att några frågor 

omformulerades till den slutgiltiga frågeguiden och några ytterligare infallsvinklar lades också till. 

Pilotstudien användes även för att kunna få en uppfattning om hur lång tid intervjun skulle ta i 

anspråk.  

4.5.2 Intervju 

Varje intervju inleddes med att tacka respondenterna för att de ville ställa upp i undersökningen. 

Innan intervjun började informerades respondenterna att inget i rapporten skulle kunna kopplas 

till just deras kommentarer. Intervjun genomfördes i enskilt rum där endast jag och respondenten 

befann oss. Tillåtelse gavs av respondenten till att banda intervjun, vilket ger en fördel för mig att 



  17 

 

 
gå igenom materialet hemma i lugn och ro. Intervjuerna tog mellan 20-30 minuter. 

Respondenterna fick själva berätta hur de tänkte kring frågorna och ibland ställdes följdfrågor till 

svaren för att få en djupare förståelse till hur respondenten tänkte.  

4.6 Analysmetoder 

Varje intervju transkriberades men utfyllnadsord och annat som inte hade med själva intervjun att 

göra togs bort. Varje intervju skrevs sedan ut för att kunna hitta likheter och olikheter mellan 

respondenternas svar.   
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5 RESULTAT 

Eftersom det inte är varje lärares personliga åsikt som fokusen läggs på så har svaren slumpvis ordnats och 

sammanfattats. Denna form av redovisning av resultatet har gjorts för att inget av svaren ska kunna kopplas till 

någon av de lärare som har ställt upp i undersökningen. Det är endast lärarnas åsikter som är grunden för 

undersökningen.  

5.1 Lärarnas svar 

Lärarnas definition av ordet prestation i klassrummet 

Det är när eleverna är engagerade och aktiva, när de visar intresse och hänger med, ställer frågor 

och för diskussionen framåt, när de visar förståelse samt kunskap som de kan hantera.  

 

Hur många år har du jobbat som lärare? 

De intervjuade lärarna har arbetat mellan 1-15 år inom skolan. 

 

Hur stora elevgrupper har ni på din skola? 

Lärarnas elevgrupper varierar mellan 15-30 elever, beroende på skola. 

 

Hur arbetar ni på er skola med NO? Hur vill du arbeta? Tror du att arbetssättet är 

anpassat för båda könen?  

Alla de intervjuade lärarna samarbetar mer eller mindre med andra lärare på skolan när det gäller 

ämnet fysik. Här är det tiden som är en nackdel för samarbete och lektionernas utformning. 

Lärarna önskar mer tid för ämnet och några föreslår att man skulle kunna ha fysik en intensiv 

period så att både lärare och elever hinner landa i själva ämnet. Man tycker också att det borde 

finnas fler kopplingar till vardagen. Lärarna anser att studiebesök i samhället skulle kunna lyfta 

ämnet fysik, men då behövs det mer tid avsättas för just detta ändamål.  

 En av lärarna uppfattar att fysik är svårare för pojkarna eftersom fysik innefattar mycket 

förståelse och fakta. Eleverna ska kunna förstå och tänka abstrakt. Läraren har därför en 

känsla av att flickorna försöker mer själv.  

 En annan lärares uppfattning är att flickorna är mer villiga att nå höga betyg än pojkarna, 

vilket hon tror beror på skolsystemets uppbyggnad. Kursplanerna är uppbyggda på det sätt 

att allt fler ämnen blir mer teoretiska, vilket passar fler flickor på grund av att de har lättare 

att anpassa sig till de teoretiska ämnena. Läraren anser att det är svårt att veta om arbetssättet 

är anpassat till alla elever, vilket är lärarens och skolans strävan. Även om läraren anpassar 
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lektionerna och gör muntliga prov, gruppområden och fokuserar på lässvaga, så tror hon inte 

att det är perfekt.  

 Medan en annan lärare uppfattar att pojkarna är mer intresserade, eftersom de frågar själva 

om när de ska få lära sig olika saker inom fysiken.  

 En lärares uppfattning är att det är lika mellan flickor och pojkar.  

 En av lärarna saknar uppfattning om det är svårare för det ena eller det andra könet. 

  

5.1.1 Vilken uppfattning har lärare gällande flickors och pojkars prestationer inom 

fysik? 

Vilka faktorer tror du kan påverka elevers prestationer inom fysik?  

Ett varierat undervisningssätt samt att fånga deras intresse är faktorer som framkommer under 

intervjuerna. En intresserad elev presterar bättre.  

 En lärare tror också att lärarens förväntningar har stor påverkan och lika så kompisarnas 

förväntningar och då både i positiv och i negativ bemärkelse. Det finns elever som pluggar 

tillsammans och strävar tillsammans till högre omdömen och så finns det elever som inte 

riktigt vågar berätta att de har pluggat. 

 

Hur stort intresse upplever du att elever har för fysik?  

Intresset är relativt svagt för eleverna, ju svårare det blir desto mindre intresse visar eleverna för 

ämnet.  

 En lärares uppfattning är att elever generellt visar interesse för fysik, men vissa elever kan 

redan ha bestämt sig att fysikämnet är svårt. Hon kan också se att lärarna ibland lagt upp 

fysiken på ett felaktigt sätt. De har från kursstart i 7:an många inslag av att mäta och väga, 

vilket gör att matematikkunskaperna spelar stor roll och det kan leda till att de mattesvaga 

eleverna redan tidigt bestämmer sig för att fysiken är svår. Fysikämnet är tacksamt på det 

sättet att det kan kopplas till verkligheten/vardagen och nästan allt inom fysikämnet är 

väldigt praktiskt, enligt läraren. Så därför tycker hon att det är ett roligt ämne eftersom det är 

så mycket som finns i elevernas vardag. Arbetar de med texter så försöker läraren koppla in 

elevernas verklighet, för att få dem att förstå. Hon kopplar t.ex. energianvändandet till 

elevernas egna elektriska apparater som de använder. Hur skulle de klara ett två veckors långt 

strömavbrott, vilka konsekvenser skulle det ge. Ett annat exempel är kraft och rörelse som 

kopplas till elevernas egna upplevelser när de ska cykla upp för en lång backe (det man vinner 

i kraft förlorar man i tid). En annan lärare anser att intresset för fysikteorin är dålig, medan 

fysiklaborationerna väcker större intresse hos eleverna.  
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 En av lärarna uppfattar att eleverna visar mer intresse för fysiken i början av högstadiet, 

vilket kan beror på själva arbetsområdet. Hon kan också se att eleverna tappar intresset för 

fysikämnet när det börjar bli för krångligt.  

 En fjärde lärare menar att intresset är okej och jämför det med att fler är intresserade av fysik 

än av kemi, eftersom fysiken är något mer konkret än kemin, och det framkommer under 

intervjun att läraren själv tycker att fysikämnet känns mer konkret än kemiämnet. Fysiken kan 

kopplas till fler vardagshändelser än vad kemin går att koppla till, enligt läraren.   

 En femte lärare tycker att eleverna inte visar något intresse för ämnet fysik.  

 

Upplever du att det finns skillnad i intresse för fysik mellan könen? 

Tre av lärarna tycker sig inte uppleva någon skillnad mellan könen, och de anser att skillnader i 

intresse för fysik handlar mer om individuell personlighet och hur gruppen är. En av lärarana 

tyckte att flickorna visade mer intresse för fysik och en annan av lärarna tyckte att pojkarna 

visade mer intresse.  

 En av lärarna uppfattar att pojkarna är något mer intresserad av ämnet än vad flickorna är, 

men enligt läraren tror hon inte att pojkarna har större fallenhet för ämnet, utan bara att 

ämnet ligger pojkarna lite närmare, vilket gör att de oftare kan dra samband mellan olika 

saker än vad flickorna kan eller visar.  

 En lärare anser att det handlar mer om personlighet än om kön. Vissa elever pluggar mer, är i 

högre grad motiverade och tycker att ämnet är lättare än andra elever, men hon tycker att 

detta varierar lika mycket inom som mellan könen.  

 En lärare anser sig inte se några skillnader mellan pojkar och flickor. Läraren har arbetat med 

pojk- och flickgrupper, och då såg hon ingen skillnad mellan deras intresse. Däremot säger 

hon att forskning har visat att pojkar får mer talutrymme i klassrummet än flickorna. Detta 

kan enligt läraren upplevas som att flickorna är mindre intresserade eftersom att de inte 

pratar lika mycket. Men när hon själv går runt när eleverna laborerar får hon ungefär samma 

typ av intressefrågor från både flickorna och pojkarna.  

 En lärare nämner att pojkarnas åsikter hörs mer än flickornas. Hon upplever att pojkar som 

inte tycker om ämnet talar om det, medan flickorna som inte gillar fysik biter ihop och jobbar 

på i alla fall. Men hon kan tycka sig ha känslan av att flickorna ändå tycker att ämnet är något 

roligare än vad pojkarna tycker.  

 En av lärarna tycker sig inte ha någon känsla av att det finns någon könsskillnad i intresset 

för fysikämnet i skolan.  
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Hur lätt upplever du att elever har att lära sig nya saker inom ämnet fysik? Upplever du 

att det finns skillnad mellan könen? 

Lärarna säger att det är vissa elever som har svårt för begrepp inom fysik. Någon lärare nämner 

också att det beror på vilka kunskaper eleverna har i svenska, deras ordförståelse och tidigare 

kunskaper.  

 Svårigheter med matematiken nämner en lärare som en nackdel för eleverna att lära sig nya 

saker inom fysiken, men hon kan inte säga om begreppsförståelsen har med könet att göra.   

 Många nya begrepp nämns av en lärare, och hennes önskan är att det borde vara färre 

begrepp för eleverna att lära sig, alla de olika begreppen inom fysiken blir som ett nytt språk 

som eleven ska kunna. Läraren säger att begrepp som eleverna har svårt att gripa an till är 

svårare att lära sig, medan begrepp som t.ex. omskrivningar av engelska ord kan vara lättare 

att förstå, helt nya begrepp som inte finns i deras vardag blir endast ett ”fysikord” och det 

upplevs som svårt för eleverna. Hon kan inte se någon skillnad mellan pojkarna och flickorna 

i deras begreppsförråd, däremot kan hon tycka att vissa kapitel ibland upplevas lite mer 

”flickiga” och vissa lite mer ”pojkiga”.  

 En av lärarna tror att flickorna har lättare för nya begrepp p.g.a. att de är mer 

studiemotiverade och ägnar mer tid åt läxläsning.  

 En lärare tror att det ligger i elevernas eget intresse.  

 En av lärarna kan inte se någon skillnad mellan flickors och pojkars begreppsförståelse inom 

fysikämnet. 

 

Kan du som lärare se skillnader mellan könen på vem som bäst klarar en flervalsuppgift, 

en kortsvarsuppgift eller en långsvarsuppgift? 

 En lärare anser att flersvarsuppgifter kan gynna de elever som inte har pluggat, de kan med 

hjälp av uteslutningsmetoden eller med lite tur pricka in rätt svar, men att dessa uppgifter inte 

visar på någon djupare kunskap. Kortsvarsuppgifter anser hon kunna gynna alla elever, men 

menar att det är svårt att skapa kortsvarsuppgifter som testar kunskapskraven. 

Långsvarsuppgifter bygger mer på språket, eleverna ska då kunna svenskan och kunna 

hantera begreppen på ett bra sätt, vilket står med i kunskapskraven för att nå ett A i Lgr11. 

Vissa elever vill gärna göra provet muntligt, och den här läraren brukar alltid ge tillåtelse för 

dessa elever att göra provet muntligt och hennes argument för detta är att eleverna ofta har 

svårt att få ur sig det de har i sig på pappret. De högpresterande eleverna skriver mer på 

långsvarsuppgifter än de lågpresterande eleverna. De senare skriver ofta max två meningar 

och menar att de svarat, vilket inte alltid är så utförligt. Läraren anser att det är fler pojkar än 
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flickor som ligger på E-nivå men hon tror att det samtidigt beror på klassrumsklimatet och 

om kulturen medger att det är ok att plugga.  

 En av lärarna tror att pojkarna har fördel av en kortsvarsuppgift.  

 En annan lärare menar att flickorna skriver mycket och har ofta svårt att sålla ut det 

väsentliga, vilket läraren ibland kan tycka vara till en nackdel för dem.  

 Ytterligare en lärare håller med om att flickorna har lättare än pojkarna att svara på en 

långsvarsuppgift.  

 En lärare kan inte se någon skillnad mellan könen när det gäller hur de kan svara på kort- 

respektive långsvarsuppgifter.  

 

Vad upplever du är anledningen till att eleverna vill prestera? Vilken skillnad upplever du 

att det finns mellan könen? 

Alla de intervjuade lärarna svarar här att de flesta pluggar för betygen. Lärarna säger att det syns 

skillnad mellan mognadsstadierna från årskurs 7-9. I nian är eleverna mer inriktade på sina 

studier, eleverna i 7:an försöker mest att orientera sig på högstadiet och förstå vad ord som läxa, 

studier och betyg betyder, och 8:orna är någonstans mittemellan. Lärarna tycker att det ska bli 

spännande i år att se om det är någon förändring eftersom det är första året som 7:orna ska få 

betyg och hur det blir nästa år när 7:orna blir 8:or. Tidigare har stor skillnad märkts mellan 

hösten i 8:an och våren i 8:an, när eleverna har fått sitt första betyg. En av lärarna tycker att det 

känns fel att eleverna pluggar för betygen, eftersom hon inte vill att det ska vara betygen utan 

kunskapstörsten som ska vara drivkraften hos eleverna. Hon vill att eleverna ska tycka att det är 

intressant att få ny kunskap om världen. 

 Två av lärarna nämner också att vissa elever presterar för föräldrarna. Förväntningar finns 

runt eleverna och det anser en av lärarna är en skyldighet som ligger hos de vuxna gentemot 

deras barn. Alltså en skyldighet att motivera eleverna att vilja prestera.  

 

Hur upplever du att elever hänger med under praktiska och teoretiska moment? 

Upplever du att det finns skillnad mellan könen? 

 En lärare säger att det inte är samma elever som hänger med lika bra på de båda momenten, 

om hon tittar på grupper i helhet så är det ungefär lika många som tycker att det funkar bäst 

med det teoretiska som tycker att det funkar bäst med det praktiska. Läraren menar att det 

finns elever som är jätteduktiga teoretiker men när det kommer till det praktiska är de ovana, 

vilket kan bero på att de inte har tränat sig på det. Läraren hävdar att det också finns elever 

av det omvända förhållandet, dvs. elever som är jätteduktiga på de praktiska momenten inom 
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fysik, men inte så bra på de teoretiska aspekterna av fysikämnet i skolan. Hon berättar att det 

som är spännande är att ge eleverna uppgifter att arbeta med utan djupare genomgång. Då 

måste eleverna växla emellan att läsa, förstå instruktioner, utföra det på ett speciellt sätt och 

det är då de kan utveckla sin förmåga. Ofta så är det den teoretiska förståelsen som blir till ett 

hinder för det praktiska. Hon kan tycka att det är positivt när eleverna gör (ofarliga) fel på 

laborationerna eftersom det bidrar till inlärning. Flickorna är generellt bättre på att läsa 

instruktioner, det blir oftast rätt från början. Bland pojkarna uppstår det lite mer oplanerade 

aktiviteter. Kanske är det pojkarnas sätt att lära sig, menar läraren. Det finns både för- och 

nackdelar med båda tillvägagångssätten och läraren påpekar att hennes beskrivning är väldigt 

generaliserad.   

 En annan lärare menar att de flesta elever hänger med på de praktiska momenten, men att 

det är färre som hänger med på de teoretiska momenten. Läraren försöker fundera ut om det 

går att visa momenten praktiskt, så att fler elever ska kunna förstå sammanhagen. Hon har 

många praktiska lektioner, men anpassar dem lite från grupp till grupp. Vissa grupper 

behöver fler praktiska förklaringar än andra. Hon tycker dock att det är svårt att säga om det 

finns någon skillnad mellan könen. 

 En annan lärare framför att under ett praktiskt moment så är pojkarna snabbt i väg när de 

fått en uppgift, men att de inte har riktigt koll på vad de ska göra och vilket material de 

behöver innan de drar igång, medan flickorna är mer planerade och kollar en gång extra. De 

teoretiska momenten tror hon beror mer på intresse, det finns vissa elever i klassen som 

alltid frågar medan andra aldrig frågar, men det kanske skulle behövas. Denne lärare tycker 

att skillnaden mer syns mellan de hög- och lågpresterande eleverna än mellan könen.  

 En lärare beskriver att eleverna ofta försvinner bort med annat som distraherar som t.ex. 

mobilen, och hon anser därför att det är viktigt för henne som lärare att se till att de hänger 

med och behåller sin uppmärksamhet. Under teoretiska moment läser de ibland högt och 

bryter för att förklara. Det är då svårt att se om eleverna hänger med, men när de sedan får 

arbeta med uppgifter på området syns det vilka som frågar mycket, och vilka typer av 

uppgifter de frågar på, säger läraren. Vissa elever har kunskapen men förstår kanske inte 

frågan, men visar en förståelse genom att ställa sina fråga. Skillnad mellan könen har läraren 

inte reflekterat över, hon har inte delat upp pojkar och flickor resultatmässigt, så hon kan inte 

säga om det finns någon skillnad. Däremot ser hon skillnad mellan hög- och lågpresterande 

elever. Läraren tycker sig känna att det finns fler högpresterande flickor än högpresterande 

pojkar. Hon drar en parallell mellan flickor och pojkar med dyslexi i en av hennes grupper. 

Flickorna med dyslexi kämpar på fast de har det kämpigt, de har inte gett upp skolan bara för 
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att de har en diagnos. Hon kan däremot inte se samma vilja hos pojkarna med dyslexi. Hon 

tror att de kanske har försökt på låg- och mellanstadiet men gett upp något på högstadiet. De 

blir lite stökigare på grund av sina svårigheter. Hon anser därför att det finns fler 

högpresterande flickor, än det finns högpresterande pojkar.  

 En av lärarna säger att för ett högt betyg ska eleverna kunna dra bra slutsatser och det leder 

till att de högpresterande eleverna lägger ner mer tid på det. Förkunskaper uppfattas lika 

mellan pojkarna och flickorna. Om hon generaliserar stort så tycker hon att pojkarna går fort 

fram och läser inte i ordning utan de gör lite som de tror, medan flickorna är lite mer rädda 

att något ska gå fel och därför läser de instruktionerna noggrant under laborationer.  

 

Fysikämnet delas upp i 5 kategorier: mekanik, ellära, magnetism, värmelära och 

vågrörelselära. Upplever du att någon av dessa kategorier gynnar vissa elever mer än 

andra? Upplever du att det finns skillnad mellan könen? 

Lärarna har olika uppfattning om vad de tycker är lätt för eleverna att ta till sig inom ämnet fysik, 

men de kan inte se om något av områdena gynnar flickorna eller pojkarna mer eller mindre.   

 En lärare säger att i 7:an arbetar de med materia, tid och rörelse samt krafter. Det tycker hon 

att eleverna hänger med på relativt bra, däremot kan tid och rörelse ställa till det lite för 

eleverna p.g.a. begreppen. Eleverna har svårt att hålla isär begreppen och förstå vad som är 

vad. Svårigheter med matematiken är också ett problem för eleverna i ämnet fysik, anser 

läraren.  

 En lärare tycker att magnetismen känns som lite lättare för eleverna att förstå. Detta område 

har eleverna lätt att relatera till och det finns i deras vardag, magneter är något som många 

barn har varit i kontakt med, bedömer läraren.  

 En annan lärare säger att krafter är ett område som känns okej för eleverna. Eleverna kan 

relatera till den nya kunskapen inom området till sådant som de själva har varit med om, som 

t.ex. att saker flyter och att man blir lättare i vatten. Vissa elever kan falla bort p.g.a. att de har 

för dåliga matematikkunskaper. De elever som tycker att området kraft är svårt utmärker sig 

ofta genom att de kan svara på frågor där endast text behövs, men när de ska räkna fram 

något och det är flera steg så orkar dessa elever inte engagera sig riktigt, menar den här 

läraren.  

 En lärare säger att magnetism är ganska lätt, eleverna kan göra elektromagnet o.s.v. Värme är 

också ganska lätt eftersom det ligger ganska nära elevernas vardagsfysik. Elektricitet kan vara 

knepigt för eleverna eftersom utrustningen inte alltid reagerar som förväntat, eftersom 

lampan kan vara trasig eller att det är glapp i kontakterna o.s.v. Elektricitet kan ändå vara 



  25 

 

 
praktiskt för eleverna de kan lätt se hur seriekoppling och parallellkoppling fungerar och vad 

som händer vid de olika kopplingarna. Läraren tycker att vågrörelseläran som är kopplat till 

ljud är förståligt för eleverna, men när det är kopplat till radioaktivitet upplevs det som 

svårare eftersom de då kommer in på att räkna masstal och isotoper. Det gränsar då till 

ämnet kemi och blir mer abstrakt för eleverna.    

 En av lärarna tycker att ellära är lättast, eftersom det ligger eleverna nära. El finns ständigt 

runt dem, det är lampor som lyser och det området är lätt att visa och förklara. Det går att 

göra många laborationer på området där eleverna kan koppla och se att det t.ex. måste vara 

en sluten krets för att elektronerna ska kunna gå runt. Det blir mer konkret för eleverna. 

Läraren har också en känsla av att ellära kan ligga pojkarna lite närmare än flickorna.  

5.1.2 Hur ser lärare på samband mellan betyg och kön inom fysik? 

Vilka elever har lättast att nå höga betyg inom fysik? 

Här upplever alla de fem lärarna att flickorna har lättast att nå ett högt betyg i ämnet fysik.  

 Flickorna, det är lättare att sätta betyg på teori än på praktik, eftersom det är mätbart på ett 

väldigt uppenbart sätt, anser en av lärarna. Läraren tycker att det är svårare att bedöma det 

praktiska, genom att motivera för eleven att laborationen inte genomfördes på ett säkert sätt, 

eller på ett för enkelt sätt. Hon tror inte att det endast är flickorna i hennes grupper som har 

lättast att nå ett högre betyg än pojkarna, utan att det generellt ser ut så i hela Sverige om hon 

skulle titta på skolverkets betygstatistik.   

 Ytterligare en lärare tror att det är lättare för flickor att få bra betyg, eftersom flickorna är 

mer målinriktade och har större vilja att lära sig.  

 Även en tredje lärare tror att om hon skulle göra en jämförelse av könen i sina grupper så 

skulle flickorna ha högre betyg än pojkarna. Detta förmodar och hoppas hon beror på att 

flickorna ofta är mer högpresterande. Hon spekulerade lite kring att de lågpresterande 

pojkarna ofta kan vara mer stökiga, obekväma, ljudliga och rörliga i klassrummet än 

flickorna. Lågpresterande flickor sitter mer tysta, även om de inte förstår, orkar eller vill 

engagera sig. Lågpresterande flickor är som regel mer fogliga, vilket kan göra att de ändå får 

ett högre betyg än de lågpresterande pojkarna.  

 En av lärarna menar att det är individen och inte könet som avgör vilket betyg eleverna får. 

Om läraren bara tittar på en pojkgrupp så finns det en bredd från mycket intresserad 

(högpresterande) till inte alls intresserad (lågpresterande), och denna tendens kan läraren även 

se mellan flickorna.  

 En lärare har inte någon känsla för vem som lättast når ett högt betyg i fysik. Men hon tror 

att ämnet biologi kan tilltala flickorna mer än pojkarna och att ämnet teknik tilltalar pojkarna 



  26 

 

 
mer än flickorna. Hon kan tänka sig att det beror på tradition eftersom fler män än kvinnor 

har tekniska yrken och att papporna har det intresset vilket förs vidare till sönerna. Pojkarna 

kommer med högre förväntningar på ämnet och tycker att det ska bli roligt.  

 En av lärarna säger utan betänketid att flickorna har lättare att få ett bra betyg. Hon har 

känsla för att det beror på vilka insatser och tid de lägger på sitt skolarbete. Om pojkarna 

skulle lägga ner lika mycket tid som flickorna tror läraren att betygen skulle vara fördelade 

lika mellan könen. Hon tror att lärarna tar bort pojkarnas glädje för ämnet genom att ha 

mycket teoriundervisning. Hon kan också många gånger känna att många pojkar får signaler 

hemifrån att huvudsaken är att de klarar godkäntgränsen. Pojkarnas betygsnivå skulle ha legat 

högre om eleverna haft högutbildade föräldrar, vilket skulle leda till att eleverna har större 

krav på sig hemifrån, anser läraren.  

5.2 Analys av lärarnas uppfattning och synsätt 

Det som framkommit under intervjuerna är att lärarna har relativt lika syn på elevernas 

prestationer och hur de ser på hur elevernas kön påverkar deras sätt att prestera. Det framkom 

också att lärarna anser att det är elevernas motivation till studier som påverkar hur de vill 

prestera, hur mycket tid de lägger ner och ambitionsnivån. Lärarna ville mer rikta in sig på hög- 

och lågpresterande elever än på vilket kön de har, men när de generaliserade framkom däremot 

att flickorna har lättare att ta till sig teoretisk information och att de har en starkare vilja att vilja 

lyckas, vilket påverkar deras betyg.  

5.3 Datainsamling 

5.3.1 Hur väl stämmer lärarens uppfattning överens med hur skillnaden ser ut 

mellan könen i prestation och betygsmässigt?  

För att kunna jämföra lärarnas uppfattning med hur det ser ut över hela landet (betygen som det 

såg ut år 2011) har jag jämfört de lärare som var med i denna studie med resultat från alla landets 

kommunala skolor (se tabell nedan). När dessa betyg sattes var det Lpo94 som gällde och betygen 

sattes efter betygsskalan IG, G, VG och MVG.  

Tabell 1. Fördelningen mellan de 81 394 elever i riket som gick i kommunal skola och som fick 

något av betygen IG (ej nått målen), G (godkänd), VG (väl godkänd) och MVG (mycket väl 

godkänd) i ämnet fysik under vårterminen 2011. Av dessa 81 394 elever var 39 244 (48,2 %) 

flickor och 42 150 (51,8 %) pojkar.  
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Elever med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej 
uppnått målen, per ämne i årskurs 9 

  
        Andel (%) elever som erhållit visst betyg eller ej nått målen i ämnet 

  Antal elever Totalt Flickor Pojkar 

Ämne Total Flickor Pojkar G VG MVG 
Ej 
nått G VG MVG 

Ej 
nått G VG MVG 

Ej 
nått 

              målen       målen       målen 

Fysik 81394 39244 42150 46 30,9 13 10 42,7 33,5 14,6 9,2 49,1 28,5 11,5 10,8 

 

 

Resultatsammanställning av betyg i ämnet fysik 

för elever i årskurs 9 visar att fördelningen  

flickornas och pojkarnas betyg var: 49,1 % av 

pojkarna hade betyget G, och 42,7% av 

flickorna hade betyget G. 28,5% av pojkarna 

hade betyget VG, medan 33,5 % av flickorna 

hade betyget VG, och 11.5% av pojkarna 

hade fått MVG, och 14,6% av flickorna 

hade fått MVG. Av pojkarna var det 10,8% 

som inte hade nått målen (IG) och av 

flickorna var det 9,2 % som inte hade nått 

målen i fysik i 9:an (tabell 1). 

Av de elever som avslutade sina studier i årskurs 9 under vårterminen 2011 fick totalt 37 453 

elever betyget G, 25 160 elever fick betyget VG, 10 577 elever fick betyget MVG och 8 162 

elever fick betyget IG. (På grund av avrundning i första tabellen blir siffrorna inte 100 procentigt 

tillförlitliga).  

Elever med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, per ämne 
i årskurs 9 

  

        Antal elever som erhållit visst betyg eller ej nått målen i ämnet 

  Antal elever Totalt Flickor Pojkar 

Ämne Total Flickor Pojkar G VG MVG Ej nått G VG MVG Ej nått G VG MVG Ej nått 

              målen       målen       målen 

Fysik 81394 39244 42150 21309 25160 10577 8162 16757 13147 5730 3610 20738 12013 4847 4552 

 

Det var störst skillnad mellan könen betygsmässigt i betyget IG och minst skillnad mellan könen 

betyget VG. I denna jämförelse med kommunala skolor i hela Sverige är det alltså 1,6% fler 

pojkar (10,8%) som fått betyget IG än flickor (9,2%). Mest lika i betygsfördelningen mellan 

könen är betyget VG, pojkar (28,5%) och flickor (30,9%). En större andel av flickorna har fått de 

högre betygen som VG och MVG, medan en större andel av pojkarna har erhållit de lägre 

betygen G och IG. Större andel pojkar (49,1%) har betyget G än andelen flickor (42,7%), medan 

flickor (14,6%) har betyget MVG jämfört med pojkar (11,5%).  

 

 

Jag har även gjort en jämförelse för åren 2010 och 2011 hur betygen har satts i förhållande till det 

nationella provet i ämnet fysik. 
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Tabell 2. Relationen mellan nationella prov och slutbetyget i årskurs 9 i ämnet fysik.  

  Vald period 2011    Vald period 2010     

  Fysik Fysik 

  Antal 

Antal elever 
med provbetyg 
och slutbetyg 
 

Andel (%) elever med 
lägre, lika eller högre 
slutbetyg än provbetyget Antal 

Antal elever med 
provbetyg och 
slutbetyg 
 

Andel (%) elever med 
lägre, lika eller högre 
slutbetyg än provbetyget 

Ämne     Lägre Lika Högre     Lägre Lika Högre 

Riket, Samtliga 36 753 33 484 3,7 70,6 25,7 36 571 32 473 3,4 66,7 30 

Riket, Flickor 18 050 16 524 2,9 68,1 29 18 023 16 041 2,7 64 33,4 

Riket, Pojkar 18 703 16 960 4,4 73 22,6 18 548 16 432 4 69,3 26,7 
 

 

Den framkommer i denna jämförelse att 29 % av flickorna år 2011 fick ett högre betyg än vad de 

presterat på det nationella provet, medan ”endast” 22,6 % av pojkarna fick ett högre betyg än de 

hade presterat i det nationella provet. Denna skillnad beror på att en större andel pojkar fick ett 

betyg som var lika eller ett lägre betyg än de hade presterat på det nationella provet jämfört med 

flickorna. Det var samma mönster mellan betyg och nationella provresultat under år 2010, där ca 

7 % fler av flickorna fick ett högre betyg än de hade presterat på det nationella provet, jämfört 

med pojkarna.  

En jämförelse gjordes också över fördelningen av flickors och pojkars betyg i ämnet fysik under 

åren 2002-2011.  

 

Diagram 1. 

 
Figur 1: Betygsfördelning under 2002-2011. EUM står för att eleven Ej uppnått målen (betyget 

IG) och UM står för att eleven uppnått målen (betygen G, VG eller MVG) 
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Betygsfördelningen har inte gjort så stora förändringar under åren 2002-2011. Pojkar som ej 

uppnått målen (EUM) har minskat något mellan år 2010 till 2011, efter att ha legat på en mycket 

jämn nivå från år 2003. 

Denna jämförelse av fysikbetyget hos pojkar och flickor i kommunala skolor i hela landet visar att 

en liten större andel flickor har uppnått ett högre betyg inom ämnet fysik. Det var ca 5 % högre 

andel av flickorna som fick ett VG, och ca 7 % högre andel av flickorna som fick ett MVG i 

Fysik. 

En jämförelse av betyget i fysik mellan flickor och pojkar i årskurs 9 gjordes också för åren 1998-

2002.  
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Tabell 3. Andel flickor respektive pojkar som har betygen, G, VG, MVG och Ej uppnått målen 

mellan perioden 1998-2002. 

Grundskolan - slutbetyg per ämne i årskurs 9 
  Vald organisation: Riket 

  Vald huvudman: Kommunal 

Elever med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som 

 ej uppnått målen, per ämne i årskurs 9 

  Andel (%) elever som erhållit visst betyg eller ej nått målen i ämnet. 

                  

  Flickor              Pojkar   

Ämne: Fysik G VG MVG 
Ej nått 
målen G VG MVG 

Ej nått 
målen 

                  

Vald period: 1998 46,4 35,6 11,5 6,4 48,5 30,8 11,8 8,8 

                  

Vald period: 1999 44,3 35,4 12,7 7,6 47 31,2 11,9 9,9 

                  

Vald period: 2000 43 34,7 13,8 8,4 45,9 30,8 12,1 11,1 

                  

Vald period: 2001 41,9 34,6 13,9 9,6 45,2 30,3 12,4 12,1 

                  

Vald period: 2002 42,4 34,3 13,7 9,6 46 30,2 12,2 11,6 

:  

Det var ca 4 % större andel flickor som hade nått det högre betyget VG under åren 1998-2002. 

När det gäller andel elever som fick MVG, så var det en ökande andel pojkar som fick MVG från 

år 1998 (11.8%) till 2002 (12.2%), men andel flickor som fått MVG ökade från 11.5% år 1998 till 

13.7% år 2002. Samtidigt var det också en ökande trend av andel både flickor och pojkar som 

inte nådde upp till målen från 1998-2002. (6,4 – 9,6 % för flickor och 8,8–11,6% för pojkar, se 

tabell 3).  Andel pojkar respektive flickor som har nått de lägre och de högre betygen inom ämnet 

fysik mellan perioden 1998-2002  är också den trend som vi ser under 2011, d.v.s. bland flickor 

en högre andel som nått de högre betygen VG och MVG än pojkarna, och ca 2 % högre andel 

pojkar som inte nått upp till målen.   
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6 DISKUSSION 

De fem lärarnas uppfattningar visade sig vara relativt lika i hur elever presterar i ämnet fysik och 

hur elevernas kön påverkar deras sätt att prestera. Lärarna var överens om att det var elevernas 

motivation och ambitionsnivå som låg till grund för prestationen. Lärarna var också överrens om 

att det var flickorna som fick de högre betygen inom ämnet fysik. Efter att ha tittat på 

betygsfördelningen i ämnet fysik har det visat att flickorna får högre betyg än pojkarna. Kanske 

kan det bero på det Andersson (2000) skriver om att förr var mödrarna förebilder för döttrarna 

och fäderna var förebilder för sönerna i större utsträckning än i dag, vilket gjorde att barnen 

följde föräldrarnas fotspår. I dagens skola är en stor majoritet av lärarna kvinnor, vilket kan göra 

att det finns fler förebilder för flickorna än för pojkarna. Möjligtvis skulle skolan, betygen och 

elevprestationerna se annorlunda ut om fördelningen mellan kvinnliga och manliga lärare var mer 

jämn. Eller också beror det på helt andra skäl som t.ex. viljan att prestera.  

Denna studie visar att i jämförelsen med hur elever presterar i ämnet fysik i grundskolan (7-9), så 

visar det sig att det är större andel flickor som har uppnått ett högre betyg inom ämnet fysik, 

vilket också stämde med uppfattningen hos de intervjuade lärarna i denna studie. Kanske har inte 

själva ämnet så stor inverkan på själva betyget, utan mer för elevernas förmåga att vilja lyckas. 

Det framkom också att den största skillnaden mellan könen betygsmässigt är i betyget IG och att 

den minsta skillnaden mellan könen fanns när det gäller betyget VG. Flickorna dominerar i de 

högre betygen som VG och MVG, medan pojkarna dominerar i de lägre betygen G och IG. 

Betygsskillnaderna kan också enligt lärarna bero på samhället och om föräldrarna är hög eller 

lågutbildade. Däremot syns en minskning på antalet pojkar som fått betyget IG mellan 2010 och 

2011, vilket är positivt eftersom det har legat på en jämn nivå sedan 2003.  

Jag tror att än idag följer barnen föräldrarnas fotspår, men kanske inte så konkret som förr. Jag 

kan tänka mig att eleverna bär med sig föräldrarnas förväntningar på sig att lyckas och detta i 

större utsträckning ju högre utbildning föräldrarna har. En annan lärare hävdar att många pojkar 

får signaler hemifrån att huvudsaken är att de klarar godkänt-gränsen. Läraren tror också att 

pojkarnas betygsnivå skulle höjas om eleverna haft högutbildade föräldrar, eftersom det skulle 

kunna leda till att eleverna har större krav på sig hemifrån. En lärare tror att både lärarens och 

kompisarnas förväntningar har stor påverkan på eleverna och då både i positiv och i negativ 

bemärkelse. Detta kan jag koppla ihop med både förebilder och traditioner. Imsen (2006) menar 

att skolan är väldigt präglad av både traditionella och starka könsrollsmönster, vilket gör att 

flickorna och pojkarna följer ett mönster när de väljer ämnen, utbildning och yrken. Så frågan är 

hur vi gör för att ändra detta? 
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Denna studie visar också att de intervjuade lärarna menar att svårigheter med matematiken, 

begreppsförståelsen, ordförståelsen, och tidigare erfarenheter såväl som att hantera det svenska 

språket kan vara orsaker till att fysikämnet försvåras. Strömdahl (2002) och Thorén (1999) menar 

också att språket är en viktig del i lärandet samt att kunna utveckla och förstå sin kunskap. Utan 

insikt för begreppen och orden inom fysiken, har jag full förståelse för att ämnet kan uppfattas 

som svårt för eleverna och att eleverna tappar sitt intresse för ämnet ju svårare det blir, vilket 

också framkommer i intervjuerna.  

Med stöd av Lindahls (2003) studie stärks tankarna kring detta eftersom även hon skriver om 

elevernas sjunkande intresse för fysik ju högre upp i åldrarna de kommer. Hon skriver att ämnet 

får flickorna att känna sig dåliga vilket leder till ointresse, medan pojkarna känner sig duktiga men 

ändå har ett lågt intresse för själva fysikämnet. Detta kan jag koppla ihop med lärarnas tankar om 

att flickorna fortsätter arbeta fast än de inte tycker om ämnet, medan pojkarna som inte har något 

intresse för fysiken visar det mer verbalt genom ord och handling. Jag samtycker med Thorén 

(1999) som skriver att en elev som förstår det som lärs ut får också en positiv attityd till ämnet. 

Jag menar att det därför är viktigt att eleverna får arbeta med fysiken på ett sätt som ökar deras 

förståelse och kan därför leda till att de blir nyfikna och vill fortsätta lära sig.  

Studier utförda av bl a Imsen (2006) och Tallberg Broman (2002), har visat att pojkar ofta 

favoriseras i klassrummet. Men varför ser det ut så här i klassrummen? Frågan är om flickorna 

skulle kunna utvecklas ännu mer och få ännu högre betyg om de skulle bli stimulerade och 

favoriseras i klassrummet? Är det p.g.a. det Strömdahl (2002) anser att flickor ofta kan uppfatta 

ämnet fysik som abstrakt och att det beror på att det som Thorén (1999) menar, nämligen att 

flickor vill förstå varför de behöver kunna det de lär sig i större grad än pojkarna? Thorén (1999) 

skriver också att fler flickor än pojkar är intresserade av språk och att fysiken kan uppfattas som 

ett språk av eleverna eftersom fysiken har många nya begrepp som ska läras in. Jag kan också 

tänka att prestationen beror på hur bra eleverna klarar av att använda dessa begrepp. Jag tror att 

om begreppen förstås bra av eleverna är det lättare att fortsätta och fördjupa sig i ämnet. Jag 

menar därför att det är mycket viktigt att läraren använder sig av fysiken och begreppen som ett 

språk för att fånga fler flickors intresse för ämnet. Strömdahl (2002) menar att låga resultat kan 

bero på att eleven inte riktigt kan tolka frågan, och denna studie med de intervjuerna lärarna visar 

också att det kanske inte är själva intresset som hindrar eleverna från att prestera bra, orsaken kan 

vara att eleven har svårt att tolka frågorna.  

Denna studie visar också att lärarna inte kunde se någon skillnad mellan flickorna och pojkarnas 

intresse, medan tidigare studier har hävdat att fysik är ett ämne som passar pojkarna bättre. 
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Lindahl (2003) och Adolfsson (2005) visar att pojkar har större intresse för fysik, men det stämde 

inte överens med lärarnas uppfattning i denna studie. En av lärarna menade att elevernas intresse 

kan bero på tradition, eftersom fler män än kvinnor har tekniska yrken och att fäderna har det 

intresset, vilket i många fall förs vidare till sönerna. I övrigt visar denna studie om lärarnas 

uppfattning om deras elever var att det inte var någon skillnad mellan flickornas och pojkarnas 

intresse för fysiken. Kanske har dessa lärare lyckats med att fånga upp alla elever på olika sätt för 

att få deras intresse på samma nivå. Däremot tyckte lärarna att eleverna visar svagt intresse för 

fysikämnet, så något måste göras för att lyfta ämnet och göra det intressant. Lärarna är mycket 

pressade genom att de har för liten tid för planering och korta lektioner vilket också gör att det 

kan vara svårt att hitta tid att utveckla sitt ämne, det verkar som att de har planer och visioner för 

sina lektioner men att tiden inte räcker till för att kunna förverkliga tankarna till verklighet.  

Andersson (2000) hävdar att fysiklektionerna ska utformas så att det sociala behovet och 

nyfikenheten styr elevernas motivation och laborationerna ska säga eleverna något så att de 

väcker engagemang.  

 

Skolfysikens arbetssätt som blandas med både teoretiska och praktiska moment kan jag dra 

paralleller till det kinesiska ordspråket  

Jag hör det och jag glömmer det 
Jag ser det och jag minns det 
Jag gör det och jag förstår det 

Jag anser att det är viktigt med både teori och praktiskt arbete för att eleverna ska kunna lära sig 

och komma ihåg och förstå. Andersson (2000), Lindahl (2003), samt Strömdahl och Tibell 

(2012) menar att många fysiklektioner läggs upp och genomförs på samma sätt med 

katederundervisning och detaljstyrda laborationer gör att lektionerna blir förutsägbara och 

tråkiga för eleverna. Jag kan förstå att elevernas intresse minskar p.g.a. de finner fysiken 

ointressant och oviktig, så jag menar att det är viktigt att undervisningen är varierad och 

anpassad till eleverna som ska undervisas både språkligt och varierat. Enligt Hansson (2010) 

behöver fysikundervisningen röra frågor som finns kring eleverna och sådant som tas upp i 

media. Kanske är det detta som ska göra fysikämnet mer anpassat för både flickor och pojkar. 

Jag bedömer att det är mycket viktigt som lärare att förstå för att få motiverade elever och 

framtida fysiker. Även Andersson (2000) stärker varierat undervisningssätt genom att beskriva 

fysik som något som kan kopplas ihop med det tänk som Deweys pedagogik learning by doing 

innebär, nämligen att eleven är aktiv i både inlärnings- och undervisningssituationen och där 

läraren fungerar som en handledare. Laborationerna måste säga eleven något på ett sätt som 

engagerar. Enligt Andersson (2000) ska lektionerna utformas så att det sociala behovet och 
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nyfikenheten är det som styr elevernas motivation. En av de intervjuade lärarna nämnde också 

att hon ville att det skulle vara kunskapstörsten och inte betygen som skulle vara drivkraften till 

elevernas motivation till fysikämnet.  Jag anser såsom läraren att detta är en viktig bit att sträva 

efter som verksam lärare, nämligen att få eleverna motiverade för rätt saker nämligen lusten att 

lära.   

 

En av lärarna nämnde att pojkarna är mer spontana än flickorna och när de laborerar utgår de 

ifrån vad de tror att de ska göra, vilket många gånger kan leda till att det blir fel. Men läraren tror 

på att eleverna lär sig även när de gör fel, vilket jag kan hålla med om. Andersson (2000) menar 

också att en viktig bit i elevers lärande är att de måste våga och experimentera för att kunna lära 

sig. Ett klassiskt exempel på experimenterande är hur penicillinet uppkom, dvs att det från ett 

experiment som inte var planerat från början kom fram något som blev revolutionerande; 

upptäckten av penicillin, och slutsatsen blir därför att det kan alltid komma något bra från något 

som blir ”fel”. Jag anser att vi lever i vårt samhälle, vi gör det till ett samhälle därför måste vi 

också lära oss att leva i det, det kopplar jag till citatet ”Senecas sentens Non scholae, sed vitae 

discimus – Vi lär inte för skolan utan för livet” (Andersson, 2000, s. 58). Vilket jag tycker är en 

insiktsfull mening att förmedla till våra elever.  

 

Imsen (2006) påpekar att fysikläroböckerna förr var skrivna av män och riktade till pojkarna och 

att de exempel som fanns i böckerna var hämtade från pojkarnas erfarenheter och intressen. I 

dagens moderna samhälle hoppas jag att så inte är fallet med dagens läroböcker och självfallet 

heller inte böcker enbart skrivna av kvinnor riktade till flickor. Att fysik endast skulle vara ett 

ämne för pojkar stämmer inte överens med den bild som framkommit i denna genomförda 

studie. Enligt de intervjuade lärarna är fysik ett ämne som även flickorna visar intresse för, även 

om intresset är lågt hos både flickorna och pojkarna.  

Det framkom också i intervjuerna att lärarna anser att det är elevernas motivation till studier som 

påverkar hur de vill prestera, hur mycket tid de lägger ner samt ambitionsnivån. Lärarna ville mer 

rikta in sig på hög- och lågpresterande elever än på vilket kön de har, men när de generaliserade 

framkom däremot att flickorna har lättare att ta till sig teoretisk information och att de har en 

starkare vilja att vilja lyckas, vilket påverkar deras betyg.  

6.1 Sammanfattning 

Under intervjuerna framkom att lärarna menade att det var individen och inte könet som var 

orsaken till hur eleven presterade. De ville inte säga att det var pojkarna eller flickorna som visade 

störst intresse eller hade hög prestationsnivå. Men när jag sedan frågade om vilket kön som låg 
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högst i betygsnivå inom fysiken svarade alla lärarna att det var flickorna. Därför anser jag att 

lärarna pratade om högpresterande som flickor och lågpresterande som pojkar, även om lärarna 

själva inte ville antyda detta. Det stämmer i och för sig med det Tallberg Broman (2002) skriver, 

nämligen att ordet kön är en generalisering och pekar på endast ut vissa elever i en grupp. Lärarna 

svarade ibland att om de generaliserar så kan de se det ena eller det andra.   

Historiskt sätt var skolan från början bara riktad till pojkar styrd av manliga lärare, skolans strävan 

är att vara en skola för alla, men min känsla är att fallit över och blivit en skola mer ämnad för 

flickor.  

Att kunna anpassa lektionerna till alla elever är nog lärarnas stora utmaning och dilemma i dagens 

skola! 

6.2 Tillförlitlighet 

Syftet med undersökningen var att få en bild av hur lärare uppfattar flickor och pojkars 

prestationer inom ämnet fysik i jämförelse med satta betyg. Syftet var att kunna få kunskap och 

förståelse för att undervisningen ska kunna anpassas till varje enskild elev samt att få en inblick i 

aktuell forskning och utvecklingsarbete. Samtliga fem lärare som ställde upp var kvinnor. Det 

skulle vara intressant att göra samma studie med några manliga lärare för att få en uppfattning om 

lärarens kön spelar roll. För att få ett större urval av lärare och spridning mellan småstad och 

storstad, skulle en enkätundersökning vara nödvändig. Däremot har jag fått en inblick i hur 

kvinnliga lärare uppfattar elevers prestationer i ämnet fysik, där spridningen mellan lärarnas ålder 

och verksamhetsår varit stor. Undersökningen har därför gett en bra bild över vad kvinnliga 

lärare har för tankar kring fysik, kön, prestationer och intresse. Eftersom intervjun har handlat 

om olikheter och likheter mellan flickor och pojkar kan vissa svar ha förfinats av lärarna, 

eftersom Lgr 11 säger att skolan ska arbeta för jämställdhet och att aktivt och medvetet främja 

flickors och pojkars lika rätt och möjligheter samt att de ska bemötas och bedömas likvärdigt kan 

göra att de inte är riktigt. Det är också som Tallberg Broman (2002) menar att det kan vara 

komplicerat att ställa frågor som handlar om kön och genusperspektiv, eftersom det kan leda till 

att den som blir intervjuad kan känna sig anklagad.  

6.3 Vidare forskning 

Efter att ha fått ta del av dessa kvinnliga lärares uppfattning väcks min nyfikenhet, finns någon 

skillnad mellan uppfattningen om elevers prestationer i fysik hos kvinnliga och manliga lärare? 

Detta skulle jag tycka vara ett intressant område att undersöka vidare, för att få en större 

tillförlitlighet än vad jag fått i min undersökning som endast är kvinnors uppfattningar. En annan 

fråga som har uppkommit under tiden jag arbetat med denna undersökning är hur eleverna 
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uppfattar ämnet fysik och om de påverkas av vilket kön läraren har. Det skulle vara intressant att 

höra deras åsikter om ämnet och vad deras anledning är till att de vill prestera. Sedan kan jag inte 

sluta att fundera på hur fysikböckerna har förändrats genom tiden, har ämnet blivit mer 

könsneutralt nu jämfört med förr?    
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BILAGOR 

Intervjufrågor 
(Vad menas med prestationer i ett klassrum? Definieras och förklaras i början av intervjun. Ev. 

frågan Hur definierar du prestation?) 

1. Vad har du för utbildning? 

2. Hur många år har du jobbat som lärare? 

3. Hur stora elevgrupper har ni på din skola? 

4. Hur arbetar ni på er skola med NO?  

 Är du nöjd med det arbetssättet? 

 Hur vill du arbeta? 

 Varför görs inte det? 

 Tror du att arbetssättet är anpassat för båda könen? 

5. Vilka faktorer tror du kan påverka elevers prestationer inom fysik?  

6. Hur stort intresse upplever du att elever har för fysik? Upplever du att det finns skillnad 

mellan könen? 

7. Hur lätt upplever du att elever har att lära sig nya saker inom ämnet fysik? Upplever du 

att det finns skillnad mellan könen? 

8. Kan du som lärare se skillnader mellan könen på vem som bäst klarar en …  

 … flervalsuppgift? 

 … kortsvarsuppgift? 

 … långsvarsuppgift? 

9. Vad upplever du är anledningen till att eleverna vill prestera? 

 Vilken skillnad upplever du att det finns mellan könen? 

10. Hur upplever du att elever hänger med under …  

 … praktiska moment? 

 … teoretiska moment? 

 Upplever du att det finns skillnad mellan könen? 

11. Fysiken delas upp i 5 kategorier: mekanik, ellära, magnetism, värmelära och vägrörelselära. 

Upplever du att någon av dessa kategorier gynnar vissa elever mer än andra?  

 Upplever du att det finns skillnad mellan könen? 

12. Vilka skillnader syns mellan pojkars och flickors prestationer i klassrummet?  

 Vilka elever har lättast att nå höga betyg inom fysik? 


