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SAMMANFATTNING 

Syftet med detta examensarbete är att fördjupa kunskapen om hur föreställningar om fysik 
förmedlas i läromedel för gymnasiet. Arbetet tar sin utgångspunkt i föreställningar om fysik som 
tidigare forskning identifierat hos gymnasieelever. Dessa är föreställningen om fysik som logik, 
tillämpad matematik och formler, föreställningen om fysik som något som kräver förståelse 
respektive föreställningen om fysiken som svår. Två ämnesområden i kursen Fysik 1 studeras, 
Newtons lagar respektive Klimat och väder. Inom dessa ämnesområden analyseras bland annat 
ordval och formuleringar i löptexten och fördelningar mellan numeriska och icke-numeriska 
uppgiftssvar. Resultatet visar att de tre föreställningarna förmedlas i alla de analyserade läromedlen. 
Föreställningen om fysik som logik, tillämpad matematik och formler förmedlades främst inom 
ämnesområdet Newtons lagar, medan föreställningen om fysik som något som kräver förståelse 
främst förmedlades inom ämnesområdet Klimat och väder. Föreställningen om fysiken som svår 
förmedlades inom båda ämnesområdena, men inte lika mycket i alla läromedel. 
 
Nyckelord: fysikundervisning, läromedel, tillämpad matematik, förståelse, svår 
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1 INLEDNING 

När elever ska beskriva vad fysik är dröjer det inte länge förrän ord som matematik, formler och svårt 

nämns. Detta har framkommit i intervjuer med gymnasieelever, vilka har visat att fysik ofta ses som 

tillämpad matematik där utmaningen är att hitta och använda rätt formler (Due 2009). Min egen 

erfarenhet från grundskolan och gymnasiet, liksom från den verksamhetsförlagda utbildningen under 

lärarutbildningen, är densamma. Uppfattningen att fysik till stor del handlar om att räkna fanns bland 

såväl lärare som elever. I gymnasieskolans ämnesplan (Skolverket 2011a) beskrivs fysiken istället, 

nästintill poetiskt, som ett sätt för människan att förstå och förklara den värld hon lever i. Bland 

annat nämns att eleverna ska få kunskap om fysikens tillämpningar och betydelse i samhället, 

naturvetenskapligt arbetssätt och språk, samt kunna skilja mellan vetenskap och motsatsen. 

Dessutom står det att "Eleverna ska ges möjlighet att analysera och lösa problem genom resonemang 

baserade på begrepp och modeller, såväl med som utan matematik" (Skolverket 2011a, under 

rubriken Ämnets syfte). Fysikkursernas kunskapskrav speglar denna bild, men min erfarenhet är att 

dessa oftare än nödvändigt tolkas i matematiska termer, liksom att ämnet ofta framställs som 

svårare än det egentligen är. Due (2009) menar att elevers föreställningar om fysik påverkas från 

flera håll, och att alla de olika bilder av fysik och naturvetenskap som förmedlas i samhälle, 

massmedia och skola bidrar till de föreställningar elever har om fysik. Inom skolan kan elevers 

föreställningar bland annat påverkas av läromedlens framställning (Due 2009). Varje lärare bör alltså 

vara medveten om vad det aktuella läromedlet innehåller och förmedlar, för att vid behov 

komplettera undervisningen med annat innehåll. I detta arbete kommer jag därför att analysera 

läromedel utifrån hur de förmedlar olika föreställningar om fysik.  

1.1  SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR 

Syftet med detta arbete är att fördjupa kunskapen om hur föreställningar om fysik förmedlas i 

fysikläromedel för gymnasieskolan. Ett särskilt fokus läggs på föreställningarna om fysiken som 

matematisk, förståelsekrävande och svår, utifrån resultat från Karin Dues (2009) forskning. Detta har 

resulterat i följande forskningsfrågor:  

• På vilka sätt förmedlar läromedlen föreställningen om fysik som logik, tillämpad 

matematik och formler?  

• På vilka sätt förmedlar läromedlen föreställningen om fysik som något som kräver 

förståelse?  

• På vilka sätt förmedlar läromedlen föreställningen om fysiken som svår? 
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2 BAKGRUND 

I detta avsnitt ges en bakgrund till analysen, där föreställningar om fysik sätts i relation till forskning 

om fysikens och fysikundervisningens natur. Först ges en introduktion till läromedlens roll i skolan. 

2.1 ANVÄNDNING OCH UTFORMNING AV LÄROMEDEL 

Lagerholm (2015) gör i sitt examensarbete en historisk sammanfattning av läromedlens roll i skolan. 

Hon beskriver att staten förr styrde vilka läromedel som fick användas i skolan, vilket inte är fallet 

idag. Även kursplanerna har getts mer utrymme för tolkning på senare tid, från att historiskt sett ha 

varit mer centralt styrda (Lagerholm 2015). Johnsson Harrie (2009) beskriver att lärarens utökade 

frihet vad gäller undervisningens upplägg kan ha ökat läromedlens inflytande, genom att läraren lutar 

sig mot läromedlet istället för mot kursplanen. Läromedlen blir istället för kursplanen den 

konkretisering av styrdokumenten som eleverna möter (s. 16-17). Att lärare ofta utgår från ett 

läromedel vid planeringen av undervisningen bekräftas av såväl norska som svenska studier 

(Skolverket 2016a). I dessa studier framkom att detta särskilt gällde naturvetenskapliga ämnen och 

matematik. Det som är avgörande för hur mycket läromedlet faktiskt styr undervisningen är hur 

lärare använder läromedlen, och hur väl de kan skilja på kursplan och läromedel (Skolverket 2016a).  

Olika läromedel involverar olika mycket matematik, vilket framkommit i intervjuer med två 

läromedelsförfattare (Lagerholm 2015). Dessa hade som ambition att inte använda svårare 

matematiska beräkningar än vad eleverna redan lärt sig i matematikundervisningen, så att ett för 

svårt matematikinnehåll inte skulle försvåra fysikinlärningen för elever med matematiksvårigheter. 

De hade emellertid gjort olika bedömningar av vad som var en lagom nivå (Lagerholm 2015, s. 47-

48). Dessa intervjuer visar att elevernas matematiska förkunskaper har inverkan på hur avancerad 

matematik som förekommer i fysikläromedlen, och att matematikens betydelse för 

fysikundervisningen kan bero på vilket läromedel som används. Det är emellertid inte säkert att 

läromedlen täcker in allt som ska ingå i kurserna, trots att de är utformade efter de aktuella 

styrdokumenten (Skolverket 2016a). Varje lärare bör alltså, som tidigare nämnts, vara medveten om 

vad det aktuella läromedlet innehåller och förmedlar, för att vid behov komplettera undervisningen 

och ge eleverna en mer mångsidig uppfattning om vad fysik är. De föreställningar om fysik som ligger 

till grund för detta arbete utgår från resultat i Dues (2009) forskning. Nedan presenteras denna 

forskning närmare. 
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2.2 ELEVERS FÖRESTÄLLNINGAR OM FYSIK 

För att definiera olika föreställningar om fysik har jag utgått från några resultat i Karin Dues (2009) 

avhandling Fysik, lärande samtal och genus. Den är en kvalitativ studie där dataunderlaget består av 

8 videoinspelade gruppdiskussioner där elever arbetar med fysikuppgifter och 15 ljudinspelade 

elevintervjuer. Eleverna går på gymnasiet i två klasser med olika fysiklärare. Som framgår av titeln på 

avhandlingen handlar den om gruppdiskussioner som en form av lärande samtal och om genusfrågor 

i dessa grupper och i fysikklassrummet. Den handlar också till en del om vilka föreställningar om 

fysik, fysikämnet och fysikkunniga personer som framkommit i gruppdiskussionerna och intervjuerna. 

Viktigt att poängtera i detta sammanhang, och genomgående i detta arbete, är att såväl 

föreställningar som framställningar (dvs. vad läromedlen förmedlar) inte behöver vara medvetna 

eller uttalade. Dessa kan istället komma fram i sättet att tala, handla eller skriva om fenomenet, i 

detta fall fysik. Föreställningarna som Due (2009) identifierat utifrån studiens gruppdiskussioner och 

intervjuer är, något omarbetade, fysik som logik, tillämpad matematik och formler, fysik som något 

som kräver förståelse samt fysiken som svår. I min analys av läromedel har jag utgått från dessa 

föreställningar, vilka sammanfattas nedan utifrån Dues (2009) resultat. 

Bra och godtagbara resonemang inom fysiken beskrivs av eleverna som att de är logiska. Att något är 

logiskt tolkas som att det är rätt, och bara logiska och rationella förklaringar räknas inom fysiken. 

Ibland kan det emellertid kännas betungande att man måste använda logiska härledningar (Due 

2009, s. 205).  

Fysikämnets identitet och särart påverkas mycket av att matematiken spelar en viktig roll. 

Matematikinnehållet gör också att fysikvetenskapen uppfattas som seriös och ”exakt” (s. 206). 

Fysiken beskrivs som matematik som tillämpas på verkliga situationer. Man måste kunna räkna för 

att kunna fysik, det räcker inte med att bara lära sig fakta (Due 2009, s. 205-206).  

Att kunna fysik handlar också mycket om att behärska formler, både att veta när en viss formel ska 

användas och att kunna använda den på ett korrekt sätt. Att hänvisa till en formel ses av eleverna 

som en tillräcklig motivering till varför man kommit fram till en viss lösning på en uppgift, samtidigt 

som de vidhåller att fysiken även kan beskrivas på andra sätt (t.ex. med ord). En del elever beskriver 

formler som begränsande och tråkiga, andra som en rolig utmaning. Utan formelsamlingen är det 

enligt eleverna i princip omöjligt att klara fysikproven (Due 2009, s. 206-211). 

Som en del av att fysik är svårt betonar eleverna vikten av att förstå, vilket nämns som en motsats till 

att lära sig utantill. Man måste förstå varför något förhåller sig på ett visst sätt, och kunna koppla 

ihop olika delar till en helhet. Det handlar dels om att koppla ihop olika formler med begrepp och 

fenomen, dels om att förstå vad en uppgift frågar efter (t.ex. vilken formel som ska användas). 
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Jämfört med matematik sägs fysiken kräva mer förståelse för att lyckas. De flesta elever menar att 

det främst är genom att räkna fysikuppgifter som de når förståelse (Due 2009, s. 212-215). 

Fysiken beskrivs som svår, mycket på grund av alla formler, vilket indirekt kan ses som att fysiken har 

ett invecklat språk. Ämnet fysik beskrivs som svårtillgängligt och mer arbetskrävande än andra 

ämnen. Att behärska fysik anses av en del elever förutsätta vissa egenskaper, samtidigt som de ändå 

vill lyfta fram att fysik är något som alla kan lära sig. Sättet på vilket detta betonas indikerar att det 

finns en traditionell föreställning om att fysikundervisningen riktar sig till en begåvad elit, men att 

eleverna inte menar att det är så i deras klass. (Due 2009, s. 211, s. 222). 

De sammanfattningar som gjorts ovan ligger till grund för utformningen av analysen, vilket beskrivs 

närmare i avsnittet Metodologi. Innan dess presenteras ytterligare forskningsbakgrund, med fokus på 

vilka belägg som finns för att de ovan beskrivna föreställningarna om fysik faktiskt är rimliga, och 

alltså ger en rättvisande bild av fysiken. 

2.3 FYSIKEN SOM NATURLIGT SVÅR OCH MATEMATISK 

Fysik är sedan länge en vetenskap med starka kopplingar till matematiken. Historiskt har detta fått 

vissa konsekvenser, bland annat att fysiken setts som ett område exklusivt för dem med tillräckligt 

hög matematisk kunskap (Uhden, Karam, Pietrocola & Pospiech 2012). Inom fysiken har en 

konsekvens varit en förändrad betydelse av ordet förklaringar till att enbart gälla matematiska 

sådana, vilket gjort att andra traditionella förklaringsmodeller ansetts överflödiga och föråldrade (s. 

489). Gymnasieelever i en norsk enkätstudie uppger visserligen inte matematikanvändningen som 

det svåra i fysiken, åtminstone inte i lika hög utsträckning som lärare i samma studie, men många av 

de elever som valt att studera fysik uppger ändå att fysik är ett svårt och krävande ämne med snabb 

progression (dvs. snabbt ökande svårighetsgrad) (Angell, Guttersrud, Henriksen & Isnes 2004). 

Fysiken blir också svår av att många vardagliga ord används inom fysiken, men då med en snävare 

och mer specifik innebörd (Benckert et al. 2007). Att fysiken ses som en svår vetenskap har med 

andra ord lång historisk förankring i samhället. Att de matematiska formuleringarna anses som de 

mest riktiga och värdiga beskrivningarna av fysikaliska samband kan även ha påverkat utformningen 

av undervisning och läromedel. 

Fysiken kan också anses ha en inneboende matematisk natur som inte kan tas bort (Uhden et al. 

2012). Ett exempel är begreppen position, hastighet och acceleration, där accelerationen är 

tidsderivatan av hastigheten, som i sin tur är tidsderivatan av positionen (s. 493). Även för den som 

inte känner till begreppet derivata finns dessa inbördes relationer hos de tre nämnda begreppen. Att 

ha formella matematiska beskrivningar kan dock underlätta förståelsen för nya områden inom 

fysiken, eftersom man då, om man behärskar det, har ett tankesätt som kan användas även i nya 
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situationer (Uhden et al. 2012, s. 490). Redish (2006) är emellertid noga med att påpeka att fysikers 

sätt att använda matematik skiljer sig från en matematikers i flera avseenden. Bland annat används 

symboler inom fysiken för att representera specifika begrepp, med specifika egenskaper, enheter och 

sammanhang som inte kan kombineras hursomhelst. Vidare används ekvationer inom fysiken som 

ett sätt att beskriva relationer mellan olika storheter, de är fyllda av mening på ett annat sätt än i 

renodlad matematik (s. 4). Inom matematiken studeras hur olika typer av ekvationer kan lösas, 

medan ekvationslösning inom fysik syftar till att beskriva och lära sig fysiken bakom. Fysik är alltså 

mer än ett sammanhang där matematik tillämpas (Redish 2006). Detta kan leda till problem för 

elever som (endast) ser fysik som tillämpad matematik. Föreställningen om fysik som tillämpad 

matematik kan dock till viss del ha sitt ursprung i fysikens inneboende matematiska natur.  

2.4 DUKTIG I MATEMATIK = DUKTIG I FYSIK? 

Att fysik och matematik är nära sammankopplade har förstås också stor betydelse för 

fysikundervisningen. Lärare på såväl gymnasie- som universitetsnivå nämner ofta elevernas bristande 

matematikkunskaper som ett hinder för fysikinlärningen (Angell et al. 2004). Redan Hudson och 

McIntire (1977) studerar samband mellan matematikkunskaper och prestationer i fysik, och 

konstaterar att studier i fysik kräver vissa matematikkunskaper. Dessa kunskaper är dock inte det 

enda som påverkar fysikresultaten, så att vara duktig i matematik innebär inte automatiskt att man 

är duktig i fysik (Hudson & McIntire 1977). Meli, Zacharos och Koliopoulos (2016) har genomfört en 

fallstudie där två gymnasieelever, högpresterande i både matematik och fysik, fick lösa en 

fysikuppgift med ett stort matematikinnehåll, och där elevernas matematikanvändning särskilt 

analyserades. I analysen framkom att de två eleverna hade svårt för att använda matematiken på ett 

korrekt sätt i detta sammanhang, trots att matematiken i sig motsvarade deras kunskapsnivå. Meli et 

al. (2016, s. 48) menar att elever måste få lära sig att överföra och tolka matematiken för att kunna 

använda den i ett fysiksammanhang. Att utöka matematikundervisningen löser alltså inte problemet, 

eftersom svårigheten inte ligger i bristande matematikkunskaper utan i att kunna koppla ihop 

redskapet (matematiken) med innehållet (fysiken) (Meli et al. 2016; Redish 2006).  

De läromedelsförfattare som intervjuats av Lagerholm (2015) (se avsnitt 2.1) hade ambitionen att 

matematiken i fysikläromedlet inte skulle vara svårare än i matematikundervisningen eftersom 

elever ofta har svårigheter med just det matematiska. Ovanstående forskning (Hudson & McIntire 

1977; Meli et al. 2016, s. 48) visar dock att detta inte garanterar att elever inte kommer att ha 

svårigheter med att använda matematiken i fysiken. Fysiklärare har med andra ord ett stort ansvar 

att synliggöra likheter och skillnader i hur matematik kan användas i matematik- respektive 

fysiksammanhang, och visa hur eleverna förväntas använda matematik i respektive fysikområde. 
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Detta ansvar kan varken läggas på matematikundervisningen eller eleverna själva. Inte heller kan 

man räkna med att detta konkret tas upp av läromedlen. 

2.5 HUR KAN FÖRSTÅELSEN FRÄMJAS? 

2.5.1 Kontextrika problem 

Fysik beskrivs som ett ämne som, för att man ska nå framgång i det, kräver att man förstår hur 

verklighet, begrepp och formler hänger ihop och varför olika fenomen fungerar på de sätt de gör 

(Due 2009). Benckert et al. (2007) menar att förståelsen ofta blir lidande när alltför stor vikt läggs vid 

matematiska beräkningar och formler, vilket är fallet i många fysikläromedels övningsuppgifter. Även 

på Skolverkets hemsida står det att läromedlens uppgifter oftast inte kräver så mycket mer av 

eleverna än att hitta och använda rätt formel (Skolverket 2016b). Att arbeta med denna typ av 

uppgifter leder inte automatiskt till att eleverna når förståelse i fysik, utan istället rekommenderas 

lärare att som en del av fysikundervisningen ägna sig åt kontextrika problem (Benckert et al. 2007; 

Skolverket 2016b). Dessa problem har formen av en verklig situation där eleven är huvudperson. Det 

som efterfrågas i uppgiften är inte ett specifikt numeriskt värde, däremot behöver beräkningar göras 

för att kunna svara på frågan. Informationen som ges i uppgiften får gärna omfatta mer än vad som 

är nödvändigt, alternativt sakna väsentliga delar som eleven då måste ta reda på själv eller göra egna 

antaganden om. Kort sagt, ”problemet kan inte lösas i ett enda steg genom att sätta in siffror i en 

formel” (Benckert et al. 2007, s. 20). 

Att Skolverket (2016b) ger förslag på hur läromedlens övningsuppgifter kan revideras för att bli mer 

kontextrika, och alltså förståelsefrämjande, tolkar jag som ett uttryck för att läromedlen upplevs 

otillräckliga. Ett läromedel, vars övningsuppgifter endast kräver enkla beräkningar eller användning 

av formler, och som kan lösas utan att egentligen ha förstått fysikinnehållet, verkar av Skolverket inte 

anses vara tillräckligt som undervisningsmaterial. Man kan se det som att övningsuppgifterna om de 

är numeriska till sin karaktär förmedlar föreställningen om fysik som logik, tillämpad matematik och 

formler, medan Skolverket (2016b) och Benckert et al. (2007) efterfrågar uppgifter som förmedlar 

föreställningen om fysik som något som kräver förståelse. Som nämnts ovan är ett kännetecken för 

dessa uppgifter att det som efterfrågas inte är ett numeriskt värde. I läromedelsanalysen kommer jag 

därför att tolka ett numeriskt uppgiftssvar som att uppgiften förmedlar föreställningen om fysik som 

logik, tillämpad matematik och formler. Ett uppgiftssvar som består av ord, text eller figurer kommer 

jag att tolka som att uppgiften förmedlar föreställningen att fysiken kräver förståelse. Detta trots att 

eleverna i Dues (2009) studie menar att de når förståelse genom att arbeta med räkneuppgifter. 
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2.5.2 Strukturell matematikanvändning 

Examensmålen för såväl naturvetenskaps- som teknikprogrammet, som är de gymnasieprogram där 

kurser i fysik ges, nämner att matematik ska ingå i gymnasieutbildningen både som ett eget ämne 

och som en del i andra ämnesområden (Lagerholm 2015). Syftet med detta är att matematiken ska 

underlätta förståelse och analys, och alltså inte enbart vara ett verktyg för att genomföra 

beräkningar i exempelvis fysik (s.19). Detta är intressant eftersom det signalerar att förståelsen av 

fysikinnehållet skulle gynnas av en matematisk modell, medan de studier som nämnts ovan istället 

lyfter matematiken som något som gör fysikämnet svårt (se avsnitt 2.1, 2.2 och 2.4). Att förekomsten 

av matematik på samma gång kan underlätta och försvåra kan låta motsägelsefullt. Uhden et al. 

(2012) menar emellertid att matematik kan användas inom fysik på olika sätt av olika personer. De 

gör uppdelningen teknisk respektive strukturell användning av matematik, där teknisk användning 

innebär att matematiken endast används som ett räkneverktyg, till exempel genom algoritmiskt 

räknande och formelanvändning, utan tanke på fysikens innebörd. Strukturell användning innebär 

istället att använda ett matematiskt tankesätt för att se och skapa strukturer inom fysiken. Uhden et 

al. (2012, s. 493) framhåller att det är riskabelt att begränsa sig till teknisk användning av matematik 

eftersom förståelsen då kan bli lidande, istället är det viktigt att vara införstådd med att 

matematiken även har en strukturell roll i fysiken. För en elev som ”upptäckt” matematikens 

strukturella roll i fysiken kan matematiska modeller alltså vara något som underlättar förståelsen, 

medan en elev med enbart teknisk matematikanvändning inte hjälps av dessa när det gäller att förstå 

fysiken bakom. Dessa skillnader framträder tydligt i ett exempel från Redish (2006). Han beskriver att 

en van fysiker ofta väntar in i det sista med att sätta in numeriska värden vid beräkningar, medan 

elever ofta sätter in numeriska värden så snart de kan. Förmodligen vill fysikern kunna se relationer, 

enheter och symboler så länge som möjligt eftersom de har en fysikalisk betydelse, medan eleverna 

vill få det att likna de ekvationer de lärt sig att lösa på matematiklektionerna (Redish 2006, s. 4). Här 

kan man alltså identifiera ett strukturellt tankesätt hos fysikern och ett tekniskt hos eleverna, vilket 

kan tolkas som att dessa elever har föreställningen att fysikämnet ”ska” likna matematikämnet.  

Värt att förtydliga är att en strukturell matematikanvändning inte automatiskt innebär att man 

förstått fysiken bakom. För att fullt ha förstått Newtons andra lag krävs exempelvis att man vet att 

det är kraften som orsakar accelerationen och inte tvärtom. Detta framgår inte av formeln i sig själv. 

Däremot kan en person med strukturell matematikanvändning ha nytta av formeln som ett sätt att 

repetera, sammanfatta och exakt ange förhållandet mellan kraften och accelerationen, medan en 

person med teknisk matematikanvändning endast använder formeln i samband med beräkning av 

antingen kraft, massa eller acceleration. Att utveckla en strukturell matematikanvändning kan alltså 
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främja förståelsen för fysiken, eftersom man då har mer information att hämta ur t.ex. en formel, 

men det leder inte automatiskt till förståelse. 

2.6 SAMMANFATTNING 

Som denna forskningsbakgrund har visat finns det många kopplingar mellan de föreställningar elever 

visat sig ha om fysik och hur fysiken faktiskt är. Till en viss del är fysiken till sin natur uppbyggd av 

matematik och logik. Detta gör att eleverna behöver ha med sig vissa matematikkunskaper att 

använda i fysikundervisningen, men de behöver också få lära sig hur matematiken kan användas i 

detta sammanhang. Att förstå de fysikaliska sambanden, och inte enbart kunna utföra beräkningar, 

framhålls också som viktigt. För att främja elevers förståelse behöver matematikens strukturella roll 

inom fysiken synliggöras, och övningsuppgifterna bör vara av varierande karaktär, inte enbart 

beräkningsuppgifter. Det stora matematikinnehållet i kombination med ett historiskt exkluderande 

och ett invecklat språk har gjort att fysiken sedan länge ses som en svår vetenskap. Denna bakgrund 

ligger till grund för detta arbetes läromedelsanalys. Metoden för denna analys presenteras i nästa 

avsitt. 
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3 METODOLOGI 

Syftet med detta arbete är att fördjupa kunskapen om hur föreställningar om fysik förmedlas i 

fysikläromedel på gymnasieskolan. Det är därför relevant att göra en textanalys av läromedel. En 

sådan analys kan emellertid göras på många olika sätt, och i detta avsnitt presenteras och motiveras 

de val av metoder som gjorts i detta arbete. Först ges en teoretisk bakgrund, därefter presenteras 

urval, avgränsningar och det praktiska genomförandet av analysen. 

3.1 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

3.1.1 Textanalys 

I detta arbete analyseras fysikläromedel utifrån deras framställning av fysik som skolämne och 

vetenskap. Analysen tar sin teoretiska utgångspunkt i synen på text som meningsbärande och 

meningsskapande. I boken Textens mening och makt skriver Bergström och Boréus (2012) bland 

annat att texter kan spegla såväl medvetna som omedvetna föreställningar hos skribenten, och att 

texter kan spegla, reproducera och ifrågasätta olika fenomen (s. 20). I detta arbete utgörs 

textmaterialet av läromedel, medan fenomenet är föreställningar om fysik. Utifrån denna teoretiska 

utgångspunkt antas läromedlen alltså spegla, reproducera och ifrågasätta de föreställningar om 

fysikämnet som finns, och som nämnts tidigare utgår detta arbete från att fysiken ofta uppfattas vara 

matematisk, förståelsekrävande och svår. En viktig poäng är här att det inte behöver vara 

läromedelsförfattarnas avsikt att förmedla en viss föreställning, utan snarare att texten i sig själv 

speglar och reproducerar deras föreställningar, oavsett om författarna är medvetna om det eller 

inte. På samma sätt är en person, t.ex. en elev eller en läromedelsförfattare, inte nödvändigtvis 

medveten om de egna föreställningarna.  

Bergström och Boréus (2012) beskriver också att texter kan tilldelas två huvudsakliga funktioner: en 

innebördsaspekt och en interpersonell aspekt. Med innebördsaspekt menas textens funktion som ett 

uttryck för tankar, idéer, reflektioner mm. medan interpersonell aspekt innebär textens funktion som 

kommunikation mellan människor (s. 21-22). Det som studeras i detta arbete är på vilka sätt 

läromedlen som textmaterial förmedlar olika föreställningar om fysik, vilket är en typ av tankar och 

idéer. Jag studerar däremot inte vad läromedelsförfattarna aktivt velat kommunicera eller huruvida 

elever faktiskt tillägnar sig de förmedlade uppfattningarna. Mitt fokus ligger med andra ord på 

läromedelstextens innebördsaspekt. För att analysera innebörden i en text kan man bland annat 

analysera textens metaforer, grammatik och ordval (Bergström & Boréus 2012, s. 25). Denna metod 

beskrivs som särskilt användbar för att urskilja budskap och idéer som inte uttrycks med explicita 

argument, till skillnad från t.ex. argumentationsanalys som är mer lämplig vid tydligt 
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argumenterande texter. Som nämnts ovan behöver föreställningar inte vara något man är medveten 

om eller aktivt vill förmedla. Däremot kan ordval och formuleringar implicit förmedla olika 

föreställningar. Därför finner jag det lämpligt att utgå från den analys av metaforer, grammatik och 

ordval som beskrivs av Bergström och Boréus (2012) i utformningen av läromedelsanalysen. Denna 

utgår bland annat från kritisk lingvistik, som är en språkinriktad typ av diskursanalys. En viktig princip 

för diskursanalys är att språket anses forma verkligheten, inte enbart återge eller beskriva den 

(Bergström & Boréus 2012, s. 354). Verkligheten i detta sammanhang är alltså föreställningar om 

fysik (jämför resonemanget om textmaterial och fenomen ovan), som kan antas både formas och 

beskrivas av det språk som används i fysiksammanhang, där fysikläromedel utgör ett av flera 

skriftliga textmaterial (inom fysikundervisning det huvudsakliga textmaterialet).  

Jag har valt att endast studera ordval och formuleringar, samt hur man betonar olika slags innehåll i 

form av disposition, textrutor, fördelning av olika slags uppgifter mm. Anledningen till detta är att 

metaforer som stilfigurer, enligt min erfarenhet, sällan förekommer i fysikläromedel. Genom att 

studera ordval och formuleringar som kan kopplas till de aktuella föreställningarna om fysik kan 

analysen synliggöra hur och i vilken utsträckning de olika föreställningarna förmedlas i de 

analyserade läromedlen. I nästa avsnitt ges en fördjupad beskrivning av de analyserade 

föreställningarna och deras kännetecken. 

3.1.2 Föreställningar om fysik 

Dues (2009) studie visade bland annat att gymnasieelever kan ha föreställningen om fysik som logik, 

tillämpad matematik och formler, fysik som något som kräver förståelse respektive fysiken som svår. 

I min analys av fysikläromedel har jag valt att studera på vilka sätt dessa föreställningar förmedlas i 

läromedlen. En sådan analys fördjupar kunskapen om vilka föreställningar om fysik som förmedlas i 

fysikläromedlen på gymnasiet, vilket är arbetets syfte. Följande påståenden med tillhörande 

beskrivningar är en tolkning av hur de beskrivna föreställningarna om fysik kan förmedlas, med 

utgångspunkt i sammanfattningarna av elevernas föreställningar (se avsnitt 2.2). 

• Fysik är logik 

Att fysik är logik innebär att logiska och rationella förklaringar är det enda som räknas inom 

fysiken. 

• Fysik är matematik 

Att fysik är matematik innebär att matematik och räkning, tillämpat på fysikaliska fenomen 

och situationer, är centralt i fysiken. 
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• Fysik är formler 

Att fysik är formler innebär att formler används för att beskriva samband mellan storheter 

och för att numeriskt beräkna storheter inom fysiken. 

• Fysik kräver förståelse 

Att fysik kräver förståelse innebär att man måste förstå varför något fungerar på ett visst sätt 

och kunna koppla ihop verklighet, begrepp och formler. 

• Fysiken är svår 

Att fysiken är svår innebär att den är arbetskrävande och riktad till en elit av särskilt 

intelligenta, smarta och begåvade personer. 

Läromedlen kommer att analyseras utifrån i vilken utsträckning deras innehåll stödjer dessa fem 

påståenden. Om innehållet stöder ett påstående kommer det i sin tur tolkas som att läromedlet 

förmedlar den övergripande föreställningen om fysik. Hur de olika påståendena kan stödjas av 

läromedlet förtydligas nedan. Innan dess beskrivs de principer som använts vid urvalet av läromedel 

och vilka avgränsningar som gjorts i analysen. 

3.2 URVAL OCH AVGRÄNSNINGAR 

Jag har valt att analysera fyra läromedel för gymnasiekursen Fysik 1. Jag har endast studerat tryckta 

läromedel på svenska som är anpassade efter aktuella styrdokument, då dessa enligt min erfarenhet 

är de som oftast används i fysikundervisningen. De läromedel som analyserats är Ergo, Fysik, 

Heureka! och Impuls, eftersom de uppfyller de nämnda kriterierna. Nedan ges en övergripande 

beskrivning av respektive läromedel. 

Ergo (Pålsgård, Kvist & Nilsson 2011) är ett läromedel som getts ut av Liber1. 

Kursboken för Fysik 1 består av 12 kapitel, där varje kapitel även är indelat i ett antal 

avsnitt. Avsnitten består av text, bilder, exempel, faktarutor med varierade teman 

samt Kontrollfrågor. I slutet av kapitlen finns en sammanfattning, följt av 

övningsuppgifter under rubrikerna Räkna fysik, Diskutera fysik, Resonera fysik, Uppskatta fysik och 

Testa dig i fysik, samt förslag på Hemlaborationer kopplade till ämnesinnehållet i kapitlet. Alla dessa 

rubriker förekommer dock inte i varje kapitel. Uppgifterna under rubriken Räkna fysik har 

underrubriker som analogt följer indelningen av kapitlets avsnitt, övriga uppgifter är gemensamma 

för hela kapitlet. 

                                                           
1 Bild från www.liber.se 
 

http://www.liber.se/
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Fysik (Gustafsson 2015) är ett läromedel som getts ut av Studentlitteratur2. 

Författaren har främst erfarenhet av undervisning på universitetets basårsprogram, 

men läromedlet riktar sig inte enbart till denna undervisningsform. Det kan emellertid 

ha haft betydelse för läromedlets innehåll och struktur. Boken innehåller 13 kapitel, 

där kapitel 3-8 specifikt hör till kursen Fysik 1. Varje kapitel är indelat i ett antal avsnitt. Avsnitten 

består av text, bilder och exempel. I slutet av varje kapitel finns Övningar indelade efter kapitlets 

avsnitt.  

Heureka! (Alphonce et al. 2011) är ett fysikläromedel som getts ut av Natur&Kultur3. 

Kursboken för Fysik 1 består av 16 kapitel, där varje kapitel även är indelat i ett antal 

avsnitt. Avsnitten består av text, bilder, exempel, faktarutor med varierade teman samt 

uppgifter med rubrikerna Kontroll! och Tänk till!. I vissa avsnitt finns ett inslag som 

heter Fråga forskaren, där avsnittets kursinnehåll knyter an till aktuell forskning inom området. I 

slutet av varje kapitel finns en sammanfattning, följt av Övningar. Övningarna är uppgifter kopplade 

till specifika delar i kapitlet, men dessa kopplingar följer inte strikt indelningen av kapitelavsnitt. 

Impuls (Fraenkel, Gottfridsson & Jonasson 2011) är ett fysikläromedel som getts ut av 

Gleerups4. Kursboken för Fysik 1 består av 11 kapitel, där varje kapitel även är indelat i 

ett antal avsnitt. Avsnitten består av text, bilder, exempel och Uppgifter. I slutet av 

varje kapitel finns en sammanfattning, följt av ytterligare uppgifter i tre 

svårighetsnivåer. De sistnämnda uppgifterna hör till kapitlet som helhet och ingår ej i analysen. Sist i 

kapitlet finns även uppgifter med rubriken Fundera och diskutera samt enkla experiment under 

rubriken Prova själv. 

För att avgränsa studien ytterligare har jag valt att studera två ämnesområden i de fyra läromedlen. 

Anledningen till att två områden kommer att studeras, och inte endast ett, är att det då blir lättare 

att synliggöra skillnader mellan läromedlen, eftersom olika områden i fysik traditionellt sett 

innehåller olika mycket matematik och formler. De ämnesområden som valts för analysen är 

Newtons lagar (som kan kopplas till det centrala innehållet Rörelse och krafter), eftersom det är ett 

område där traditioner har haft tid att etableras och matematiska beskrivningar är vanligt 

förekommande, och Klimat och väder, eftersom det är ett kursinnehåll som är nytt i och med den 

senaste kursplanen (Skolverket 2011a) och därför inte har en etablerad tradition. Inom det 

sistnämnda ämnesområdet förväntas skillnaderna mellan läromedlen vara större än inom det första 

                                                           
2 Bild från www.studentlitteratur.se 
3 Bild från www.nok.se 
4 Bild från www.gleerups.se 
 

http://www.studentlitteratur.se/
http://www.nok.se/
http://www.gleerups.se/
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just på grund av att ingen undervisningstradition finns att luta sig mot. Lärarkårens avsaknad av 

undervisningstradition kan av samma anledning leda till att läromedlen får ett extra stort inflytande 

inom just detta ämnesområde.  

Eftersom upplägget varierar mellan olika läromedel är det inte helt lätt att urskilja exakt samma 

kursinnehåll i alla, men ambitionen är att studera ett så likvärdigt innehåll som möjligt i de fyra 

läromedlen. Löptext, textrutor, kapitelsammanfattning och uppgiftsrubriker ingår i analysen. 

Figurtexter och övningsuppgifter analyseras ej. Däremot analyseras uppgifternas svar, eftersom 

dessa på ett enkelt sätt kan ge information om uppgifternas karaktär. I de fall en uppgift består av 

flera deluppgifter räknas deluppgiftssvaren var för sig, för att ge en så rättvisande bild som möjligt av 

det faktiska antalet uppgifter. Detaljerad redogörelse av vilket material som analyseras i respektive 

läromedel ges i Tabell 1.  

Tabell 1. Antalet sidor och uppgiftssvar samt vilka specifika sidor och uppgiftssvar som ingått i analysen inom varje 
läromedel och ämnesområde. Med antal uppgiftssvar avses deluppgifter, därför är antalet uppgiftssvar fler än det antal 
uppgifter som angetts i kolumnen längst till höger. 

 Ämnesområde Textsidor 
(Antal) 

Uppgiftssvar 
(Antal) 

Textsidor 
(Sidnummer) 

Uppgiftssvar 
(Uppgiftsbeteckning) 

Ergo Newtons lagar 11 63 79-89, 96  4.10-4.37 
Kontrollfrågor kap. 4 
Testa dig i fysik kap. 4 

 Klimat och väder 28 22 221-249  8.01-8.14 

Fysik Newtons lagar 15 20 52-67  3.13-3.27 

 Klimat och väder 8 12 145-153  6.1-6.10 

Heureka! Newtons lagar 9 59 254-262, 273  11.11-11.35 
Kontroll! kap. 11 

 Klimat och väder 11 6 222-232, 242 10.1 
Kontroll! kap. 10 

Impuls Newtons lagar 18 36 87-102, 130, 138-
139  

401-423 

 Klimat och väder 20 41 223-240, 241, 248-
249 

727-754 

TOTALT Newtons lagar 53 168   

 Klimat och väder 67 81   
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3.3 ANALYS 

Analysfrågor har konstruerats utifrån de fem påståenden som beskrivits tidigare, analysfrågor med 

beskrivningar återfinns i Bilaga 1. Nedan ges en kortfattad beskrivning av vilka delar av texten som 

har analyserats för att besvara respektive forskningsfråga, och på vilket sätt dessa textdelar kan 

anses stödja respektive påstående. 

På vilka sätt förmedlar läromedlen föreställningen om fysik som logik, tillämpad matematik och 

formler? 

• Fysik är logik: Stöds av matematiska härledningar av formler, explicita uttryck att fysiken är 

logisk, implicita uttryck i form av att innehållet motiveras utifrån kända fakta. 

• Fysik är matematik: Stöds av hänvisningar till matematik eller matematikkunskaper, 

numeriska exempeluppgifter, numeriska uppgiftssvar, uppgiftsrubriker som betonar räkning. 

• Fysik är formler: Stöds av explicita uttryck om formlers betydelse, om formler markeras i små 

textrutor, om formler används för att sammanfatta kapitlet. 

På vilka sätt förmedlar läromedlen föreställningen om fysik som något som kräver förståelse? 

• Fysik kräver förståelse: Stöds av explicita uttryck att förståelse är viktigt, om förklaringar 

med ord markeras i små textrutor, om förklaringar med ord används för att sammanfatta 

kapitlet, uppgiftsrubriker som betonar förståelse, icke-numeriska uppgiftssvar. 

På vilka sätt förmedlar läromedlen föreställningen om fysiken som svår? 

• Fysiken är svår: Stöds av ordval och explicita uttryck som indikerar att fysiken är svår, 

beskrivningar av professionella fysiker som elit/experter, uppgiftsrubriker som betonar 

svårigheter. 

Textdelarna som analyseras kan utifrån deras placering i läromedlen delas in i områdena 

Textinnehåll, Uppgiftsrubriker och Uppgiftssvar. Analysfrågorna har delats in efter dessa områden 

och satts samman till ett analysprotokoll, se Bilaga 2. Analysen genomfördes genom att frågorna i 

analysprotokollet besvarades för ett läromedel respektive ämnesområde i taget. I de fall där frågorna 

var mer allmänt ställda, t.ex. ”Hur betonas vikten av förståelse i texten”, gjordes en 

helhetsbedömning av textmaterialets ”svar” på frågan, t.ex. ”Förklarar ofta med exempel från 

verkligheten”. Andra frågor var mer precisa, t.ex. ”Vilket utrymme ges formler i kapitlets 

sammanfattning, om en sådan finns?” och kunde därför besvaras mer definitivt, t.ex. ”2 av 4 

textstycken i sammanfattningen innehåller formler”. Frågorna besvarades antingen med egna 

anteckningar som i exemplen ovan, eller genom att citat från texten skrevs ned. 
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Frågorna om uppgiftssvar besvarades genom att de uppgifter och uppgiftssvar som hörde till 

ämnesområdet först identifierades (se Tabell 1). Därefter räknades hur många av dessa svar som var 

numeriska, dvs. bestod av ett tal och en ev. enhet (alternativt en algebraisk formel) och hur många 

som inte var det, dvs. bestod av ord, text eller figurer. I de fall uppgiftssvaren föll inom båda 

kategorierna antecknades detta i protokollet. Vid sammanställningen gjordes emellertid istället 

indelningen ”helt eller delvis numeriska” respektive ”enbart ord/text/figur”, vilket innebar att 

uppgiftssvar med både numeriskt värde och text föll inom den förstnämnda kategorin. Detta gjordes 

för att texten i dessa fall oftast hörde ihop med det beräknade värdet, och alltså förmodligen inte 

ändrade uppgiftens karaktär till att bli mindre beräkningsfokuserad (se uppgift 35 i exemplet nedan). 

I de fall svaret till en uppgift bestod av flera svar, men inte i en explicit indelning av deluppgifter, 

räknades detta endast som ett svar (se uppgift 36 i exemplet nedan).  Ett konstruerat exempel på de 

olika typerna av uppgiftssvar och hur de skulle ha sammanställts visas nedan: 

 

 Svar    Kategorisering 

34. a) 5 N.    Numerisk 

      b) Den fortsätter med konstant hastighet. Icke-numerisk 

35. 3 N, riktad åt höger.   Både och 

36. 5 N, 3 N, 2 m/s2.   Numerisk 

Totalt antal deluppgifter: 4    

Numeriska: 2    

Icke-numeriska: 1 

Både och: 1  

Sammanställning: Helt eller delvis numeriska 3/4 = 75% 

Enbart ord/text/figur 1/4 = 25% 

 

När hela analysprotokollet var ifyllt sammanfattades läromedlets svar utifrån de fem påståendena. 

När alla läromedel var analyserade och alla analyser sammanfattade, gjordes en gemensam analys av 

resultatet för alla läromedel med utgångspunkt i forskningsfrågorna, inom respektive ämnesområde. 

Ibland gick jag tillbaka till ursprungstexten för att följa upp anteckningarna och studera t.ex. 

sammanhanget runt ett nedskrivet citat noggrannare. En del resultat har även visualiserats med 

Excel-diagram. Resultatet av denna analys presenteras i nästa avsnitt. 
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4 RESULTAT OCH ANALYS 

I detta avsnitt redovisas relevanta resultat som kan användas för att besvara forskningsfrågorna. 

Resultatet presenteras utifrån respektive ämnesområde, för en forskningsfråga i taget. 

4.1 PÅ VILKA SÄTT FÖRMEDLAR LÄROMEDLEN FÖRESTÄLLNINGEN OM FYSIK SOM LOGIK, 

TILLÄMPAD MATEMATIK OCH FORMLER? 

Föreställningen om fysik som logik, tillämpad matematik och formler kan förmedlas på olika sätt i ett 

läromedel. Man kan finna indikatorer på att föreställningen förmedlas genom att studera vilket 

utrymme härledningar, numeriska beräkningar och formler ges i läromedlet, t.ex. i löptext, exempel, 

sammanfattning och uppgiftssvar. I detta avsnitt redogör jag för på vilka sätt denna föreställning 

förmedlas i läromedlen inom respektive ämnesområde. 

4.1.1 Newtons lagar 

När det gäller formler presenteras dessa som de är i de flesta läromedel, utan att de härleds 

matematiskt. T.ex. i Ergo presenteras Newtons andra lag, Fres=ma, såhär (s. 82): 

Erfarenheten visar att accelerationen är 

• proportionell mot den resulterande kraften 

• omvänt proportionell mot föremålets massa 

𝑎 =
𝐹𝑟𝑒𝑠

𝑚
   eller  𝐹𝑟𝑒𝑠 = 𝑚𝑎. 

Detta stycke föregås av löptext där sambanden mellan acceleration, kraft och massa beskrivs med ett 

mer vardagligt språk. Utdraget ovan är det sätt på vilket formeln i dess algebraiska form introduceras 

i läromedlet, som en sammanfattning av något som redan förklarats. På liknande sätt presenteras 

formlerna i de flesta andra läromedel, som faktakunskap att lära sig. Heureka! sticker däremot ut vad 

gäller matematiska härledningar, där Newtons andra lag härleds på följande sätt (s. 258-259): 

Vi sammanfattar resultaten från experimenten i avsnitt 5. 

När massan hålls oförändrad: 

𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = (𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 1) ∗  𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡  (1) 

 När kraften hålls oförändrad: 

𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = (𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 2) ∗  
1

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎
   (2) 

 Sambanden (1) och (2) kan sammanfattas till: 
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𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 ∗ 
𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎
   

 Använder man SI-enheter har konstanten värdet 1 och då kan sambandet skrivas 

𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 = 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 ∗ 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

𝐹 = 𝑚𝑎 

En kraft har alltså storleken 1 N om den ger massan 1 kg accelerationen 1 m/s2. Detta 

 är definitionen av kraftenheten 1 N, som då också kan skrivas 1 kg m/s2.  

Sambandet F=ma kallas kraftekvationen eller Newtons andra lag. 

Detta exempel visar ett annat sätt att introducera samband, som mer liknar det logiska och 

matematiska sättet som förekommer i högre fysikstudier och som stödjer påståendet att fysik är 

logik. Detta, att ett experiment får demonstrera ett fysikaliskt samband (vilket var innehållet i avsnitt 

5 som citatet ovan hänvisar till) och sedan leda fram till en formel, är typiskt i Heureka!. Både 

experimenten och härledningarna kan anses uttrycka en ambition om ett naturvetenskapligt och 

logiskt fokus i framställningen av ämnesinnehållet. Det bidrar också till en ökad trovärdighet 

eftersom eleverna, om de skulle vilja, kan genomföra experimentet för att bekräfta att det som 

läromedlet påstår faktiskt stämmer. Fysik hänvisar istället ofta till tidigare delar i boken, t.ex. på 

följande sätt (s. 52): 

Förra avsnittet handlade om saker som rör sig och storheter som  

beskriver detta. Vi brydde oss dock inte om varför vi hade en rörelse.  

Nu kommer vi att bry oss om det. 

 

Detta signalerar att den nya kunskapen bygger på elevens tidigare, förmodat redan accepterade 

kunskaper. Övriga läromedel kopplar de nya kunskaperna till verkliga situationer, vilket också är ett 

sätt att befästa att det som undervisas inte är påhittat eller subjektivt utan stämmer på riktigt. Dessa 

sätt att motivera kunskaperna bygger emellertid inte på den rent matematiska logiken.  

När det gäller exempeluppgifter och uppgiftssvar är dessa inom detta ämnesområde till övervägande 

del numeriska, även om exemplen ibland även innehåller förklaringar och ”undervisning” utifrån den 

demonstrerade beräkningen. Andelen numeriska exempeluppgifter respektive uppgiftssvar 

presenteras i Figur 1. 
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Figur 1. Andel i % av antalet exempel respektive antalet besvarade deluppgifter som har ett numeriskt svar inom 
ämnesområdet Newtons lagar. Tal inom parentes efter läromedlens namn anger det totala antalet exempel/deluppgifter 
inom ämnesområdet i respektive läromedel. 

Hur mycket algebraiska uttryck och symboler som förekommer i löptexten varierar mellan de 

analyserade läromedlen. I Fysik förekommer de i stor utsträckning, medan de i en del andra 

läromedel ibland undviks och ersätts med beskrivningar med ord. Detta gäller t.ex. Newtons tredje 

lag, F=F*. Newtons andra lag, F=ma, förekommer emellertid i algebraisk form i löptext, små textrutor 

och i kapitelsammanfattningar i alla läromedel där dessa delar finns, vilket är alla utom just Fysik. 

Ergo ger formler mest utrymme i sammanfattning och textrutor, se Figur 2. 

 

Figur 2. Andel i % av antalet textrutor respektive antalet textstycken i sammanfattningen som innehåller formler inom 
ämnesområdet Newtons lagar. Tal inom parentes efter läromedlens namn anger det totala antalet textrutor/textstycken 
inom ämnesområdet i respektive läromedel. 

Bland de olika uppgiftsrubriker som finns i de analyserade läromedlen betonar Ergo matematikens 

betydelse mest, genom rubriken Räkna fysik. Läromedlet har dock flera andra uppgiftsrubriker, vilket 

nyanserar bilden av fysikämnet eftersom det visar att räkning inte är allt. 
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4.1.2 Klimat och väder 

Logik, matematik och formler har en liten plats i ämnesområdet Klimat och väder i alla de 

analyserade läromedlen, jämfört med ämnesområdet Newtons lagar. Heureka! innehåller vissa 

matematiska samband kopplade till ideala gaslagen. I de övriga läromedlen förekommer inga formler 

i algebraisk form överhuvudtaget. Däremot beskrivs att, och ibland hur, matematiska samband 

används inom bland annat framtagandet av väderprognoser, som detta exempel ur Fysik visar (s. 

147):  

Atmosfärens uppförande och därmed vädrets utveckling följer ett antal  

fysikaliska lagar och kan i och med det uttryckas med matematiska samband.  

Viktiga delar i den matematiska formuleringen är Newtons 2:a lag, entropi  

och ideala gaslagen. De matematiska sambanden anger väderstorheternas  

mest troliga förändring utifrån deras nuvarande värden.  

  

Efter detta utdrag beskrivs mer ingående hur SMHI arbetar när de tar fram sina väderprognoser. Det 

är dock inget i texten som uttrycker att eleverna ska lära sig att räkna på detta. Ergo är det enda 

läromedel som har exempeluppgifter inom detta ämnesområde och endast hälften av dem består av 

numeriska beräkningar. De huvudsakliga övningsuppgifterna i detta läromedel benämns emellertid 

Räkna fysik även inom detta ämnesområde, vilket signalerar att fysik innebär räkning. Ergo och 

Heureka! har högst andel numeriska uppgiftssvar inom detta ämnesområde, drygt 60%, se Figur 3. 

 

 

Figur 3. Andel i % av antalet besvarade deluppgifter som har ett numeriskt svar inom ämnesområdet Klimat och väder. Tal 
inom parentes efter läromedlens namn anger det totala antalet besvarade deluppgifter inom ämnesområdet i respektive 
läromedel.  
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4.2 PÅ VILKA SÄTT FÖRMEDLAR LÄROMEDLEN FÖRESTÄLLNINGEN OM FYSIK SOM NÅGOT SOM 

KRÄVER FÖRSTÅELSE? 

Att fysiken kräver förståelse kan uttryckas explicit i texten, men även implicit genom vilket utrymme 

som ges åt förklaringar med ord, liksom om det finns uttryck för förväntningar på att eleverna 

förstått. I detta avsnitt presenteras hur denna föreställning förmedlas i de analyserade läromedlen 

utifrån den genomförda analysen. 

4.2.1 Newtons lagar 

Ett läromedel som explicit markerar vikten av förståelse är Impuls, som i texten förtydligar att man 

”alltid måste tänka på vilket föremål krafterna verkar på” (s. 101). Att blanda in andra krafter än de 

som verkar på det aktuella föremålet beskrivs vara ”en stor risk” när man tillämpar Newtons andra 

lag (s. 101). Detta kan tolkas som att bristande förståelse för när och hur Newtons lagar används är 

ett vanligt problem, som författarna i och med detta förtydligande försöker komma runt. Även Ergo 

betonar att det är vanligt att missförstå just detta (s. 85). 

Läromedlen är generösa med exempel ur verkliga situationer som bör vara bekanta för eleverna, 

t.ex. ”När du åker hiss känner du…” (Heureka! s. 254) eller ”Tänk dig att du cyklar…” (Impuls s. 92). 

Utifrån dessa exempel motiveras sedan den nya kunskapen. Ibland introduceras som tidigare nämnts 

även formler på detta sätt. Detta kan ses som ett implicit uttryck för att det är viktigt att kunna 

koppla ihop verklighet, begrepp och formler, och stödjer alltså påståendet att fysik kräver förståelse. 

En intressant sak att studera är hur stort utrymme som ges åt beskrivningar med ord i små textrutor 

respektive textstycken i kapitelsammanfattningen. Dessa delar av texten är ett sätt att lyfta fram 

respektive sammanfatta det som bedöms vara extra viktigt. En hög andel av beskrivningar med ord i 

dessa textdelar anses därför betona vikten av förståelse. Figur 4 nedan visar att Heureka! lägger 

störst vikt vid förklaringar med ord i både textrutor och sammanfattning. Impuls har också en 

förhållandevis hög andel beskrivningar med ord, framförallt i sammanfattningen. Detta stödjer alltså 

påståendet att fysiken kräver förståelse. 
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Figur 4. Fördelning mellan text och formler i sammanfattningens textstycken inom ämnesområdet Newtons lagar. 
Diagrammet visar antalet textstycken som består av enbart text jämfört med antalet textstycken som innehåller formler. 
Stapelns fulla längd visar det totala antalet textstycken i sammanfattningen inom ämnesområdet i det aktuella läromedlet. 

Flera av de analyserade läromedlen innehåller uppgiftsrubriker som betonar vikten av, eller indirekt 

förutsätter, förståelse för fysikinnehållet. Exempel på detta är Kontroll! i Heureka! och Fundera och 

diskutera i Impuls. I Ergo finns flera uppgiftsrubriker som på olika sätt betonar vikten av förståelse: 

Resonera fysik, Diskutera fysik och Kontrollfrågor.  

4.2.2 Klimat och väder 

Inom ämnesområdet Klimat och väder innehåller alla läromedlen många och noggranna förklaringar 

av hur och varför väderfenomen fungerar som de gör. En innebördsaspekt (se avsnitt 3.1.1) är här att 

det är viktigt för eleverna att förstå principerna för väder och klimat liksom hur prognoser för dessa 

tas fram, vilket uttrycks genom att texten förklarar dessa principer. Vad som faktiskt tas upp varierar 

emellertid något mellan läromedlen. När viktiga delar av ämnesområdet Klimat och väder lyfts fram i 

textrutor, liksom när innehållet sammanfattas, sker detta uteslutande med text (ibland kombinerat 

med figurer), se Figur 5.  

 

Figur 5. Andel i % av antalet textrutor respektive antalet textstycken i sammanfattningen som enbart innehåller text eller 
figurer inom ämnesområdet Klimat och väder. Tal inom parentes efter läromedlens namn anger det totala antalet 
textrutor/textstycken inom ämnesområdet i respektive läromedel. 
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Andelen icke-numeriska uppgiftssvar presenteras i Figur 6 nedan. Impuls har både flest deluppgifter 

totalt sett och högst andel icke-numeriska svar till dessa. Även Fysik har en hög andel icke-numeriska 

uppgiftssvar, men fördelat på färre uppgifter. Vilka slags uppgifter som eleverna ges möjlighet att 

arbeta med ger en fingervisning om vad som anses vara viktigt att kunna inom ämnesområdet. Att ha 

en hög andel icke-numeriska uppgiftssvar förmedlar alltså att det är viktigt att eleverna kan beskriva 

och förstå ämnesinnehållet. Detta förstärks ytterligare om det totala antalet uppgifter är stort, 

eftersom eleverna då får ännu fler övningsmöjligheter som rör förståelse. 

 

Figur 6. Andel i % av antalet besvarade deluppgifter som har ett icke-numeriskt svar inom ämnesområdet Klimat och väder. 
Tal inom parentes efter läromedlens namn anger det totala antalet besvarade deluppgifter inom ämnesområdet i respektive 

läromedel. 

Även inom detta ämnesområde förekommer uppgiftsrubrikerna Kontroll!, Kontrollfrågor, Resonera 

fysik samt Fundera och diskutera, vilka signalerar att fysiken kräver förståelse. 

4.3 PÅ VILKA SÄTT FÖRMEDLAR LÄROMEDLEN FÖRESTÄLLNINGEN OM FYSIKEN SOM SVÅR? 

Föreställningen att fysiken är svår kan förmedlas i ett läromedel genom ordval i beskrivningen av 

innehållet. Den kan också förmedlas i form av en förväntan på en viss intelligens eller begåvning hos 

den lärande, eller genom det sätt på vilket fysikkunniga personer beskrivs. Här redovisas hur det i 

analysen framkommit att föreställningen att fysiken är svår förmedlas i de analyserade läromedlen. 

4.3.1 Newtons lagar 

När det gäller Newtons lagar är det framförallt Impuls som uttrycker att fysiken är svår, det ligger 

nästan en förväntan på eleverna att de ska tycka att Newtons första lag, tröghetslagen, är svår att 

förstå. Den första delen av tröghetslagen, att ett föremål som är i vila förblir i vila om ingen 

resulterande kraft påverkar det, förväntas vara lätt att acceptera. Den andra delen, att ett föremål i 

likformig rörelse förblir i likformig rörelse om ingen resulterande kraft påverkar det, förväntas 

däremot vara ”svårare att förstå” (s. 92). Läromedlet hänvisar sedan till att den allmänna 

uppfattningen av rörelse inte heller var i enlighet med denna andra del av tröghetslagen, innan 
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”Newton förklarade” (s. 92). En innebördsaspekt i detta, eller åtminstone en möjlig tolkning, är att 

vanligt folk intuitivt har en enkel, felaktig uppfattning av rörelse medan de fysikkunniga alltsedan 

Newtons tid vet hur det egentligen ligger till. Detta tolkar jag som en förmedling av att fysiken är 

svårtillgänglig, eftersom den förväntas gå emot elevernas intuitiva uppfattning. När eleverna läser 

eller på annat sätt lär sig tröghetslagens betydelse övergår de emellertid från att tillhöra vanligt folk 

till att tillhöra de fysikkunniga i detta specifika avseende. 

Fysik nämner att hanteringen av flera krafter underlättas genom att beräkna kraftresultanten, vilket 

indirekt kan tolkas som att ämnesinnehållet är svårt eftersom det behöver förenklas. Tänk till! är en 

uppgiftsbenämning som förekommer i Heureka!, en benämning som kan tolkas som att uppgifterna 

kräver en viss intelligens eller smarthet. Heureka! har även ett inslag som heter Fråga forskaren, där 

avsnittets innehåll knyter an till aktuell forskning inom området. Själva forskaren beskrivs inte här, 

men tillkallas likafullt som någon form av expert.  

I beskrivningen av Newton och hans vetenskapliga gärning använder Impuls formuleringar som 

”duktig tekniker”, ”av enorm vetenskaplig betydelse” och ”en av de allra största” (s. 87). Ergo 

beskriver att Galilei och Newton ”gjorde det svindlande tankesprånget” när de föreställde sig att en 

rörelse skulle kunna fortsätta i all oändlighet om den inte motverkades av några krafter (senare 

formulerat i tröghetslagen). Dessa beskrivningar har en möjlig innebördsaspekt att Newton var 

duktig, begåvad och har spelat en viktig roll för samhället och vetenskapen eftersom han tänkte 

utanför den rådande kunskapens ramar. Att en vetenskapsman upphöjs på detta sätt kan tolkas som 

att fysiken är svårtillgänglig och riktad till en elit av genier, vilket stödjer påståendet att fysiken är 

svår. 

4.3.2 Klimat och väder 

Inom ämnesområdet Klimat och väder förekommer en hel del ordval som uttrycker att 

ämnesinnehållet i sig är svårt, t.ex. vad gäller beskrivningar av atmosfären. I Ergo nämns t.ex. att de 

ekvationer som beskriver luften är ”komplicerade” (s. 237), och Fysik innehåller formuleringar som 

”mycket komplicerade vädermönster” (s. 146), ”förenkling av verkligheten” (s. 147) och ”svårt att 

förutse” (s. 146). Vidare beskriver Heureka! atmosfären som ett ”mycket avancerat system” (s. 222), 

medan Impuls använder den liknande formuleringen ”mycket komplext” (s. 234).  

Ett relaterat tema är tekniken att ta fram väderprognoser, som också beskrivs med ord som uttrycker 

att fysiken är svår. För att göra väderprognoser behövs en ”superdator” (Heureka! s. 222, Fysik s. 

147), meteorologer måste använda sin ”erfarenhet och yrkesskicklighet” (Ergo s. 239) och att göra 

noggranna prognoser över lång tid är, trots datorer, ”omöjligt” (Impuls s. 235). Lorentz upptäckt av 

att detta var omöjligt beskrivs i Impuls som att folkets ”[dröm] krossades” (s. 235). Här kan man alltså 
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identifiera en distinktion mellan vanligt folk och fysikern, där en möjlig tolkning är att folk i allmänhet 

har en enkel och naiv tilltro till tekniken, till skillnad från fysikern som har en mer välgrundad och 

rationell förståelse för naturens beteende och teknikens begränsningar.  

Heureka! beskriver också en fysiker, svensken Svante Arrhenius. Arrhenius var kring år 1900 den 

första som påtalade att koldioxidutsläpp kan påverka klimatet på jorden, och beskrivs ha varit ”före 

sin tid”, då inte ens samtida forskare accepterade hans utsagor (Heureka! s. 230). Denna beskrivning 

gör inte samma åtskillnad mellan vanligt folk och fysikern som det förra exemplet, eftersom alla 

fysiker utom Arrhenius antagligen hade samma uppfattning som folk i allmänhet i just denna fråga. 

Däremot kan den indirekt förmedla föreställningen att fysiken i sig själv är svår, eftersom den belyser 

att till och med professionella forskare hade svårt att förstå och acceptera denna nya upptäckt förrän 

långt senare. 

4.4 SAMMANFATTNING 

Föreställningen om fysik som logik, matematik och formler förmedlades inom ämnesområdet 

Newtons lagar främst genom att formler och numeriska beräkningar förekom i stor utsträckning i 

exempeluppgifter, textrutor, sammanfattningar och uppgiftssvar. Inom ämnesområdet Klimat och 

väder förmedlades föreställningen främst genom beskrivningar av hur matematiska samband 

används av personer som professionellt verkar inom området. Det förelåg emellertid relativt stora 

skillnader mellan de analyserade läromedlen inom detta ämnesområde, främst vad gäller andelen 

numeriska exempeluppgifter och uppgiftssvar (se Figur 3). 

Föreställningen om fysik som något som kräver förståelse förmedlades bland annat genom 

hänvisningar till verkliga situationer av mer eller mindre vardagsnära karaktär. Detta gjordes inom 

båda ämnesområdena. Inom ämnesområdet Klimat och väder utgjorde dessa hänvisningar och 

förklaringar det huvudsakliga textinnehållet, och i två av läromedlen var ca 80% av uppgiftssvaren 

icke-numeriska, dvs bestod enbart av ord, text eller figurer. 

Föreställningen om fysiken som svår förmedlades i några av de analyserade läromedlen genom att en 

skillnad gjordes mellan vanligt folk och fysiker/fysikkunniga, där de förstnämndas tankesätt om 

världen kunde tolkas som mer primitiva. Detta förekom inom båda ämnesområdena, men inte hos 

alla analyserade läromedel. Inom ämnesområdet Klimat och väder förmedlade alla de analyserade 

läromedlen att fysikinnehållet i sig, dvs de naturföreteelser som beskrevs, var komplicerade, 

avancerade och komplexa, vilket på ett annat sätt förmedlade föreställningen om fysiken som svår. 
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5 DISKUSSION   

I detta avsnitt diskuteras först resultatet, och dess konsekvenser för fysikundervisningen, utifrån 

tidigare forskning. Därefter följer en diskussion om brister i analysmetoden, liksom förslag på vidare 

forskning. Avslutningsvis delges några egna reflektioner. 

5.1 DISKUSSION OM RESULTATET 

Att de föreställningar om fysik som studerats i detta arbete förmedlas i läromedlen har i viss mån sin 

förklaring i fysikens natur och historiska tradition (se Bakgrund). Att fysikundervisningen innefattar 

matematik och formler, liksom förståelse för begrepp och samband, är dessutom förankrat i skolans 

styrdokument (Skolverket 2011a). Fysikkurserna på gymnasiet ges på naturvetenskaps- respektive 

teknikprogrammet, som båda är högskoleförberedande (Skolverket 2011b). Detta motiverar 

matematikinnehållet ytterligare eftersom fysikstudier på högskolenivå i ännu högre grad präglas av 

matematik (se t.ex. Umeå universitet 2017). Att föreställningarna förmedlas i läromedlen kan dock, 

även om de speglar den verkliga fysiken, få konsekvenser för undervisningen som är bra att vara 

medveten om. Resultatet och några av dessa möjliga konsekvenser diskuteras nedan. 

Matematik i fysiken kan som tidigare nämnts innebära problem för såväl hög- som lågpresterande 

matematikelever (se avsnitt 2.4). Beroende på elev kan alltså föreställningen om fysik som logik, 

tillämpad matematik och formler klinga positivt eller negativt, och i relation till den faktiska 

erfarenheten av ämnet kan detta i vissa fall leda till problem även vad gäller elevernas förväntningar 

och motivation. Redish (2006) nämner t.ex. att elevernas förväntningar har stor betydelse för hur de 

tror att matematiken ska användas i fysik och annan naturvetenskap. Förväntningar kan anses vara 

nära sammankopplade med föreställningar, eftersom ens förväntningar på något förmodligen 

grundar sig i de mer övergripande föreställningarna man har om detta. Om en elev har 

föreställningen om fysik som logik, tillämpad matematik och formler kan det alltså skapa en 

förväntan att matematiken i fysiken liknar den ”vanliga” matematiken. Om denna elev samtidigt är 

duktig i matematik, kan det leda till en förväntan att fysikämnet ska vara lätt. Om läraren då inte går 

in på hur matematiken kan användas inom fysiken, framförallt vad gäller matematikens strukturella 

roll (se avsnitt 2.5.2), kommer ämnet förmodligen inte motsvara förväntningarna, vilket kan leda till 

besvikelse och frustration hos eleven. En elev som istället är lågpresterande i matematik kan med 

samma föreställning ha en förväntan att fysikämnet ska vara svårt, vilket kan reducera motivationen 

att överhuvudtaget anstränga sig. För denna elev sammanfaller alltså föreställningen om fysik som 

logik, tillämpad matematik och formler med föreställningen om fysiken som svår, vilket åtminstone i 

detta sammanhang är att betrakta som en nackdel eftersom det förmodligen leder till minskad 
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motivation och minskat självförtroende hos eleven. Att läromedlen förmedlar föreställningen om 

fysik som logik, tillämpad matematik och formler kan alltså ha både positiva och negativa 

konsekvenser.  

Med ett liknande resonemang kan en elev som är duktig i matematik, och också har lärt sig att 

använda den i fysiken, tycka att kravet på förståelse gör ämnet svårare. I detta fall kanske eleven inte 

vill eller orkar lära sig ”faktakunskap”, utan skulle önska att det räckte att lära sig formler och 

räkning. För denna elev skulle föreställningen om fysik som något som kräver förståelse kunna 

sammanfalla med föreställningen om fysiken som svår, och alltså leda till bristande tilltro till den 

egna förmågan att lyckas inom ämnet. Vilka föreställningar läromedlen förmedlar, i kombination med 

fysikundervisningen som helhet, kan alltså vara problem och möjligheter på samma gång, beroende 

på elevernas personliga önskemål och förmågor. Alltför begränsade föreställningar, som inte gör 

ämnets faktiska komplexitet rättvisa, riskerar hursomhelst att leda till problem för elever och lärare. 

Som helhet förmedlade läromedlen en bred bild av fysiken. Jag hade dock önskat att det inte hade 

varit så tydliga skillnader mellan de analyserade ämnesområdena som det var, eftersom delarna även 

i sig själva bör spegla den önskade helheten. 

Som förväntat var skillnaderna mellan läromedlen större inom ämnesområdet Klimat och väder än 

inom ämnesområdet Newtons lagar. Skillnaderna var också stora mellan de två analyserade 

ämnesområdena inom ett och samma läromedel, framförallt vad gäller föreställningen om fysik som 

något som kräver förståelse. Denna föreställning förmedlades i hög grad inom ämnesområdet Klimat 

och väder. För det första innehöll detta ämnesområde i princip inga formler, utan istället beskrevs 

ämnesinnehållet med ord. För det andra fanns nästan inga exempeluppgifter, och där de fanns 

bestod de ibland av beskrivningar av begrepp eller fenomen snarare än en faktisk uppgift, ännu mer 

sällan av ett räkneexempel. För det tredje var uppgifternas svar icke-numeriska i stor utsträckning, 

särskilt i två av de analyserade läromedlen (se Figur 6). En intressant detalj är att de andra två 

läromedlen ändå hade så pass hög andel numeriska uppgiftssvar som de hade, trots att kapitlens 

innehåll så gott som aldrig tog upp hur beräkningar inom ämnesområdet skulle gå till. Detta kan dock 

delvis förklaras utifrån att vissa uppgifter inte besvarades i läromedlen, vilket diskuteras senare (se 

Metoddiskussion).  

I analysen framkom också att läromedlen förmedlade föreställningen om fysiken som svår inom båda 

ämnesområdena. Detta kan likt resonemanget ovan leda till minskad motivation för en del elever, 

men det kan också ha motsatt effekt eftersom det kan vara attraktivt att studera något som anses 

avancerat och svårt, förutsatt att man lyckas med studierna. Ett exempel på detta är 

gymnasieeleverna i den norska enkätstudie som nämnts tidigare (se avsnitt 2.3), som under sin 

utbildning haft möjlighet att välja fysik, engelska eller samhällskunskap som sitt primära ämne. Elever 
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inom alla dessa ämnesgrupper har i stor utsträckning uppgett att fysik är ett svårt ämne, främst de 

som inte valt fysik (Angell et al. 2004). Det verkar rimligt att elever som valt att inte fördjupa sig i 

fysik kan ha föreställningen om fysiken som svår. Studien visar emellertid också att elever som valt 

fysik som sitt primära ämne uppgett att deras eget ämne är svårt, krävande och med snabb 

progression i högre utsträckning än vad elever som valt engelska respektive samhällskunskap uppgett 

om sina ämnen (Angell et al. 2004). Detta indikerar att föreställningen om fysiken som svår även 

finns hos personer inom fysikdisciplinen. I viss mån kan detta som sagt förklaras av att ett ämne kan 

vara intressant och spännande samtidigt som det är svårt, men satt i ett historiskt perspektiv kan det 

även ha med makt att göra. Eftersom personer inom fysiken gynnas av att föreställningen om fysiken 

som svår upprätthålls, eftersom de själva då verkar smarta och begåvade, kan det finnas ett intresse 

att fortsätta att förmedla denna föreställning. Se vidare t.ex. Danielsson (2009), Due (2009), Sjøberg 

(2010) och Uhden et al. (2012). Som detta arbete visat framställdes fysikinnehållet i sig som svårt i 

flera läromedel, samtidigt som professionella fysiker höjdes till skyarna som genier. Läromedlen 

förmedlar alltså på flera sätt föreställningen om fysiken som svår, vilket kan vara en bidragande orsak 

till att denna föreställning om fysikämnet och fysikvetenskapen upprätthålls. Det i sin tur kan locka 

eller avskräcka elever från att studera fysik på högre nivå (beroende på prestationsnivå i ämnet).  

5.2 METODDISKUSSION 

I den genomförda läromedelsanalysen undersöktes bland annat om de redovisade uppgiftssvaren var 

numeriska eller ej, och denna fördelning tolkades mer eller mindre som representativt även för 

fördelningen mellan uppgifter av olika karaktär. Detta kan dock ha lett till missvisande resultat i 

åtminstone två avseenden. För det första fanns det i en del av de analyserade läromedlen uppgifter 

som inte besvarades av läromedlet. Ett exempel på sådana uppgifter är Kontrollfrågor i läromedlet 

Ergo. Många av dessa uppgifter rörde beskrivningar av fenomen och begrepp, medan andra var 

numeriska beräkningsuppgifter. Svar till uppgifter under denna uppgiftsrubrik gavs emellertid bara 

till just beräkningsuppgifterna. Uppgiftsrubrikerna Resonera fysik och Diskutera fysik i samma 

läromedel besvarades aldrig. Uppgifter som i denna analys skulle ha ansetts betona förståelse kan 

alltså ha förekommit i större utsträckning än uppgiftssvaren gav sken av, eftersom det framförallt var 

de numeriska uppgifterna som fanns representerade bland uppgiftssvaren.  

För det andra kan indelningen numeriska/icke-numeriska uppgifter ha varit ett för enkelt sätt att 

kategorisera uppgifterna. En numerisk beräkningsuppgift kan ha krävt mycket förståelse, och ett 

uppgiftssvar som består av ord eller text kan ha föregåtts av beräkningar. Ett lämpligare sätt att 

kartlägga fördelningen av uppgifter av varierande karaktär hade varit att studera själva uppgifterna. 

Detta skulle emellertid ha varit en helt annan och mer komplex typ av analys. De tankesätt och 
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metoder som eleverna tränar på genom att lösa en uppgift beror nämligen på vad eleverna kan 

sedan tidigare, då flera metoder kan användas till samma uppgift. Dessutom kan en elev som 

utvecklat en strukturell matematikanvändning få ut andra saker av en viss uppgift än en elev som 

endast använder matematiken som ett tekniskt redskap (jämför avsnitt 2.5.2, Uhden et al. 2012). 

I analysen framkom flera skillnader mellan de två analyserade ämnesområdena Newtons lagar och 

Klimat och väder. Att två områden studerades var alltså bra, eftersom det gav en bredare och mer 

utförlig bild av hur, och när, de olika föreställningarna förmedlades, jämfört med om bara ett område 

analyserats. Eventuellt hade resultatet blivit annorlunda om ännu fler eller andra ämnesområden 

valts. Det kunde också ha blivit annorlunda om studien genomförts på ett annat sätt än genom de 

valda delarna Textinnehåll, Uppgiftsrubriker och Uppgiftssvar, exempelvis genom att istället studera 

övningsuppgifter eller bilder i läromedlen. 

I analysen utgick jag från föreställningar som identifierats hos gymnasieelever (se Bakgrund, Due 

2009). På detta sätt ville jag studera om läromedel skulle kunna vara en faktor som påverkar elevers 

föreställningar om fysik, genom att undersöka huruvida de föreställningar som elever visat sig ha 

också förmedlas i läromedlen. Ett annat sätt att uppfylla syftet, att fördjupa kunskapen om vilka 

föreställningar om fysik som förmedlas i fysikläromedel för gymnasieskolan, hade varit att först 

analysera läromedlen och sedan kategorisera vilka föreställningar som förmedlades. Det hade varit 

en mer omfattande studie, men å andra sidan kunde ytterligare föreställningar då ha synliggjorts, 

vilka inte framkommit i detta arbete.  

5.3 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Som nämnts ovan skulle läromedlen kunna förmedla ytterligare föreställningar om fysik som inte 

framkommit med detta arbetes analysmetod. Kunskapen om hur läromedel förmedlar föreställningar 

om fysik skulle alltså kunna bli ännu större om andra former av läromedelsanalyser på detta tema 

genomfördes, där det kunde bli synligt vilka andra föreställningar läromedlen förmedlar. Detta skulle 

kunna ske genom en öppnare analysmetod, eller genom att på förhand formulera andra 

föreställningar som skulle kunna förmedlas och undersöka om, och i så fall hur, detta sker. Sådana 

föreställningar skulle exempelvis kunna ha med genus att göra, eftersom fysik och naturvetenskap 

åtminstone i vår del av världen ofta uppfattas som ett maskulint ämne (Due 2009). 

Läromedel är som sagt bara en av många kanaler som bidrar till föreställningar om fysik. Annat som 

skulle kunna studeras på detta tema är de frivilliga kursproven i fysik. De skolor och lärare som väljer 

att genomföra kursproven i sina klasser kommer förmodligen att även i undervisningen påverkas av 

hur dessa prov är utformade. Dessa prov kan alltså förmedla föreställningar om vad som är viktigt att 

kunna inom fysik, framförallt under själva provtillfället men också indirekt under hela kursen. 
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Kopplingar mellan motivation och föreställningar om fysik skulle också vara intressant att studera 

närmare, utifrån diskussionen ovan (se avsnitt 5.1). 

Det skulle också vara intressant att studera vilka föreställningar lärare har om fysik och hur dessa 

förmedlas i undervisningen. En studie av lärares provuppgifter i kombination med intervjuer av lärare 

har visat att lärarna trodde att deras prov skulle innehålla mer formler och beräkningar än vad de i 

praktiken gjorde (Ryning & Carlsson 2000), vilket kan tolkas som att deras föreställning om fysik inte 

överensstämde med deras undervisningspraktik. Det kan också vara så att lärares föreställningar 

medvetet eller omedvetet förmedlas till eleverna. En forskargrupp vid Högskolan i Kristianstad 

genomför just nu en studie av matematikens roll i fysikundervisningen, med observationer av 

lärargenomgångar, laborationer och elevers problemlösning. Observationerna kombineras med 

enkäter för att lärares syn på fysiken ska kunna identifieras och kopplas samman med den 

observerade undervisningspraktiken (Hansson, Hansson, Juter & Redfors 2015; Linköpings universitet 

2015). Detta projekt kan kopplas till föreställningen om fysik som logik, matematik och formler. 

Liknande upplägg skulle kunna användas även för andra föreställningar om fysik.  

5.4 EGNA REFLEKTIONER 

Som nämnts tidigare saknades det i vissa läromedel svar till en del uppgifter, vilket redan lyfts som 

ett problem med min analysmetod (se Metoddiskussion). Det är också intressant att fundera på 

varför denna prioritering gjorts av läromedlet, och vad det i sig förmedlar. De uppgifter som inte 

besvarades var uppgifter som till sin utformning efterfrågade ett beskrivande svar, eller fanns under 

rubriker som t.ex. Fundera och diskutera där uppgifterna kanske inte hade ett tydligt ”rätt” svar. Ur 

ett lärarperspektiv skulle dessa uppgifter kunna innebära mer jobb, eftersom eleverna förmodligen 

kommer att fråga läraren om hjälp i högre utsträckning med de uppgifter där boken inte ger svar. 

Detta skulle kunna göra att läraren undviker att rekommendera dessa uppgifter till eleverna. I vissa 

fall kan svaren till samtliga uppgifter gå att få tag i på annat håll, t.ex. på läromedlens hemsidor eller 

som extramaterial att köpa till, men eftersom man valt att ha med vissa svar i boken men inte alla så 

blir det ändå en skillnad i hur tillgängliga svaren blir. Detta påverkar alltså, menar jag, uppgifternas 

användbarhet i undervisningen. Min erfarenhet är också att elever kontinuerligt medan de arbetar 

kontrollerar att det svar de lämnat är rätt gentemot bokens svar, och om de då mestadels ser en 

massa siffror förmedlar även denna del av läromedlet föreställningen om fysik som logik, tillämpad 

matematik och formler. Trots att uppgifter av varierande karaktär finns, förmedlar alltså läromedlen i 

och med detta att de numeriska beräkningsuppgifterna är viktigast. Om inte annat förmedlas då en 

föreställning om fysik som framförallt logik, tillämpad matematik och formler. Om merparten av de 
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uppgifter som testar förståelse dessutom utelämnas ur undervisningen, som en konsekvens av den 

reducerade användbarheten, är det inte svårt att föreställa sig att elevernas förståelse blir lidande.  

5.5 SLUTORD 

Elever, eller egentligen människor i allmänhet, har olika intressen, är bra på olika saker och lär sig på 

olika sätt. Detta innebär att det som är svårt för någon kan vara lätt för någon annan, och det som är 

en nackdel för en del kan vara en fördel för andra. Om fysikundervisningen är fokuserad på 

beräkningar och formler gynnas de elever som tycker om och är duktiga på detta. Om förståelsen 

istället betonas mer kommer vissa elever att få det lättare, andra svårare. Om fysiken framställs som 

svår kan det göra en del elever omotiverade medan andra blir sporrade. De läromedel som 

analyserats i detta arbete har var och en sina egenheter och särdrag, och det går inte objektivt att 

säga att det ena är bättre än det andra. Dessutom var skillnaderna mellan ämnesområdena i många 

avseenden större än skillnaderna mellan läromedlen. Det är dock önskvärt att de föreställningar om 

fysik som förmedlas i undervisningen inte blir för ensidiga åt något håll, utan avspeglar hur fysiken 

faktiskt är samtidigt som eleverna ges möjlighet att bilda sig en egen uppfattning. Läromedel är som 

tidigare nämnts bara en av flera källor som påverkar elevers föreställningar, men inom skolan en 

viktig sådan. Beroende på vilket läromedel som används, samt vilket ämnesområde det rör sig om, 

uppmuntrar jag lärare att på olika sätt i undervisningen utmana och utvidga läromedlets, sina egna 

samt elevernas föreställningar om fysik. Hur läromedel kan förmedla föreställningar om fysik har 

synliggjorts i detta arbete, med utgångspunkt i föreställningar som förekommit hos elever. De egna 

föreställningarna om fysik överlåter jag åt läraren att själv reflektera över. 

  



31 
 

REFERENSER 

Alphonce, R., Bergström, L., Gunnvald, P., Ivarsson, J., Johansson, E. & Nilsson, R. (2011). Heureka! : 
Fysik. Kurs 1 (1. uppl. ed.). Stockholm: Natur & kultur.  

Angell, C., Guttersrud, Ø., Henriksen, E. & Isnes, A. (2004). Physics: Frightful, but fun. Pupils' and 
teachers' views of physics and physics teaching. Science Education, 88(5), 683-706. 
doi:10.1002/sce.10141 

Benckert, S., Enghag, M., Gustafsson, P., Johansson, O., Jonsson, G., Norman, R. & Pettersson, S. 
(2007). Diskutera fysik i grupp! Utgå från kontextrika problem. Rapport från Umeå universitet och 
Mälardalens högskola.  

Bergström, G. & Boréus, K. (2012). Textens mening och makt : Metodbok i samhällsvetenskaplig text- 
och diskursanalys (3., [utök.] uppl. ed.). Lund: Studentlitteratur.  

Danielsson, A. T. (2009). Doing Physics - Doing Gender : An Exploration of Physics Students’ Identity 
Constitution in the Context of Laboratory Work. Doktorsavhandling, Uppsala universitet. 

Due, K. (2009). Fysik, lärande samtal och genus: en studie av gymnasieelevers gruppdiskussioner i 
fysik. Doktorsavhandling, Umeå universitet, Institutionen för fysik.  

Fraenkel, L., Gottfridsson, D., & Jonasson, U. (2011). Impuls. Fysik. 1 (1. uppl., 2. tr. ed.). Malmö: 
Gleerups.  

Gustafsson, J. (2015). Fysik : Fysik 1 och fysik 2 (1. uppl. ed.). Lund: Studentlitteratur.  

Hansson, L., Hansson, Ö., Juter, K. & Redfors, A. (2015). Reality - theoretical models - mathematics: A 
ternary perspective on physics lessons in upper-secondary school. Science & Education 24(5-6), 615-
644. doi:10.1007/s11191-015-9750-1 

Hudson, H. T. & McIntire, W. R. (1977). Correlation Between Mathematical Skills and Success in 
Physics. American Journal of Physics, 470-471. doi:10.1119/1.10823  

Johnsson Harrie, A. (2009). Staten och läromedlen: En studie av den svenska statliga 
förhandsgranskningen av läromedel 1938-1991. Doktorsavhandling, Linköpings universitet, 
Institutionen för beteendevetenskap och lärande.  

Lagerholm, C. (2015). Följer läromedlen i fysik ämnesplanen och läroplanen? Examensarbete, Malmö 
högskola. Hämtat [2016-12-21] från 
https://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/18810/Lagerholm.pdf?sequence=2&isAllowed=y  

Linköpings universitet (2015). Vilken roll har matematiken för lärande i fysik?. Hämtat [2017-01-24] 
från https://liu.se/natdid/nyheter/1.664022?l=sv 

Meli, K., Zacharos, K. & Koliopoulos, D. (2016). The Integration of Mathematics in Physics Problem 
Solving: A Case Study of Greek Upper Secondary School Students. Canadian Journal of Science, 
Mathematics and Technology Education 16 (1): 48-63. doi:10.1080/14926156.2015.1119335   

https://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/18810/Lagerholm.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://liu.se/natdid/nyheter/1.664022?l=sv


32 
 

Pålsgård, J., Kvist, G. & Nilson, K. (2011). Ergo Fysik 1. (4. uppl.) Stockholm: Liber.  

Redish, E. (2006). Problem Solving and the Use of Math in Physics Courses. Konferensbidrag till World 
View on Physics Education in 2005: Focusing on Change, Delhi 21-26 augusti 2005.  

Ryning, J., Carlsson, R. (2000). Fysikprov - Vad testar de? Examensarbete, Malmö högskola. Hämtat 
[2016-12-21] från 
http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/1122/Exjobb.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Sjøberg, S. (2010). Naturvetenskap som allmänbildning: En kritisk ämnesdidaktik (3., rev. uppl. ed.). 
Lund: Studentlitteratur.  

Skolverket. (2011a). Avdelningen för läroplaner. Ämne - fysik. Hämtat [2017-01-04] från 
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/fys?lang=sv&subjectCode=fys&tos=gy  

Skolverket. (2011b). Avdelningen för läroplaner. Nationella program. Hämtat [2017-01-12] från   
http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/program-och-
utbildningar/nationella-program  

Skolverket. (2016a). Avdelningen för skolutveckling. På vilket sätt kan läromedel styra 
undervisningen?. Hämtat [2016-12-12] från 
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/pa-vilket-satt-kan-
laromedel-styra-undervisningen-1.181693 

Skolverket. (2016b). Avdelningen för skolutveckling. Varför kontextrika problem?. Hämtat [2016-12-
09] från http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nt/gymnasieutbildning/ 
fysik/2.8763/2.8762/varfor-kontextrika-problem-1.236694   

Uhden, O., Karam, R., Pietrocola, M. & Pospiech, G. (2012). Modelling Mathematical Reasoning in 
Physics Education. Science&Education 21 (4): 485-506. doi:10.1007/s11191-011-9396-6  

Umeå universitet. (2017). Institutionen för fysik. Kandidatprogrammet i fysik och tillämpad 
matematik. Hämtat [2017-01-11] från http://www.physics.umu.se/student/kandidatprogrammet-i-
fysik-och-tillampad-matematik/  

 

 

 

  

http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/1122/Exjobb.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/fys?lang=sv&subjectCode=fys&tos=gy
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/fys?lang=sv&subjectCode=fys&tos=gy
http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/program-och-utbildningar/nationella-program
http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/program-och-utbildningar/nationella-program
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/pa-vilket-satt-kan-laromedel-styra-undervisningen-1.181693
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/pa-vilket-satt-kan-laromedel-styra-undervisningen-1.181693
http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nt/gymnasieutbildning/fysik/2.8763/2.8762/varfor-kontextrika-problem-1.236694
http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nt/gymnasieutbildning/fysik/2.8763/2.8762/varfor-kontextrika-problem-1.236694
http://www.physics.umu.se/student/kandidatprogrammet-i-fysik-och-tillampad-matematik/
http://www.physics.umu.se/student/kandidatprogrammet-i-fysik-och-tillampad-matematik/


33 
 

BILAGOR 

BILAGA 1. ANALYSFRÅGOR MED BESKRIVNINGAR 

Påstående Analysfrågor Med denna fråga avses 

Fysik är logik Hur betonas vikten av logiska och 
rationella förklaringar i texten? 

explicita uttryck att logiska resonemang är det enda som räknas 
 
motivering av ny kunskap utifrån forskning, experiment eller erfarenhet 

 I vilken utsträckning härleds 
formler och samband? 

att formler och samband härleds utifrån andra (för eleven) kända 
formler med ett matematiskt/algebraiskt språk 

Fysik är 
matematik 

Hänvisar läromedlet till 
matematikämnet eller elevens 
tidigare matematikkunskaper? 

explicita hänvisningar till matematikämnet, matematikkunskaper eller 
matematiken som vetenskap 

 I vilken utsträckning består 
demonstrerade exempeluppgifter 
av numeriska beräkningar? 

exempel/lösta uppgifter som är numrerade, placerade i en specifik ruta 
eller på annat sätt markerat  
 
Numerisk beräkning – svaret består av ett tal och ev. enhet. 

 Finns det ordval i uppgiftsrubriker 
som betonar matematik eller 
räkning? 

elevriktade övningsuppgifter som i läromedlet getts en specifik 
benämning eller satts under en viss rubrik 
 
ordval som t.ex. räkna eller beräkna  

 I vilken utsträckning är 
uppgifternas svar numeriska? 

svar till elevriktade övningsuppgifter (oavsett benämning) som anges av 
läromedlet i form av t.ex. lösningar eller facit 
 
Numeriska – svar som består av tal och ev. enhet, alternativt formler 

Fysik är 
formler 

Hur beskriver texten formlers 
betydelse i fysiken? 

ordval som t.ex. bra, användbara eller viktiga 
 
beskrivningar av vad formler kan användas till. 

 Markeras formler som extra viktiga 
i texten, t.ex. genom små textrutor 
eller fetstil? 

att formler förekommer i texten på ett särskilt markerat sätt 
 
Formel – algebraisk beskrivning av ett fysikaliskt samband  

 Vilket utrymme ges åt formler i 
kapitlets sammanfattning, om en 
sådan finns? 

att formler förekommer i sammanfattningens textavsnitt 
 
de delar av sammanfattningen som hör till de analyserade avsnitten. 

Fysik kräver 
förståelse 

Hur betonas vikten av förståelse i 
texten? 

explicita uttryck av att det är viktigt att förstå 
 
förklaringar av hur saker fungerar och varför 
 
kopplingar mellan verklighet, begrepp och formler 

 Framställs förklaringar med ord 
som extra viktiga, t.ex. genom små 
textrutor eller fetstil? 

att förklaringar med ord förekommer i texten på ett särskilt markerat 
sätt 

 Vilket utrymme ges åt beskrivande 
text i kapitlets sammanfattning, om 
en sådan finns? 

att förklaringar med ord förekommer i sammanfattningens textavsnitt 
 
de delar av sammanfattningen som hör till de analyserade avsnitten 

 Finns det ordval i uppgiftsrubriker 
som betonar förståelse? 

elevriktade övningsuppgifter som i läromedlet getts en specifik 
benämning eller satts under en viss rubrik 
 
ordval som t.ex. kontroll, se om du förstått, resonera, förklara 

 I vilken utsträckning består 
uppgifternas svar av figurer, ord 
eller beskrivande text? 

svar till elevriktade övningsuppgifter (oavsett benämning) som anges av 
läromedlet i form av t.ex. lösningar eller facit.  
 
svar som består av figur, ord, text, bokstav (som svarsalternativ) 
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Fysiken är 
svår 

Finns det ordval i texten som 
indikerar att fysiken som vetenskap 
är svårare än andra vetenskaper? 

det aktuella ämnesinnehållet eller fysiken som helhet 
 
ordval som t.ex. svår, krånglig, komplicerad, avancerad, 
arbetskrävande. 

 Hur beskrivs en fysiker eller andra 
fysikkunniga personer? 

vad som kännetecknar en fysikkunnig person 
 
ordval som t.ex. smart, intelligent, begåvad, duktig 

 Finns det ordval i uppgiftsrubriker 
som indikerar att uppgifterna riktar 
sig till en elit? 

elevriktade övningsuppgifter som i läromedlet getts en specifik 
benämning eller satts under en viss rubrik 
 
ordval som t.ex. svår, klurig, extra svår, för de smarta, försök, utmaning 
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BILAGA 2. ANALYSPROTOKOLL 

 

Läromedel:  Newtons lagar Klimat och väder 

Textinnehåll 
Logik 

Hur betonas vikten av logiska 
och rationella förklaringar i 
texten? 

  

 I vilken utsträckning härleds 
formler och samband? 

  

Matematik Hänvisar läromedlet till 
matematikämnet eller elevens 
tidigare matematikkunskaper? 

  

 I vilken utsträckning består 
demonstrerade 
exempeluppgifter av 
numeriska beräkningar? 

  

Formler Hur beskriver texten formlers 
betydelse i fysiken? 

  

 Markeras formler som extra 
viktiga i texten, t.ex. genom 
små textrutor eller fetstil? 

  

 Vilket utrymme ges åt formler i 
kapitlets sammanfattning, om 
en sådan finns? 

  

Förståelse Hur betonas vikten av 
förståelse i texten? 

  

 Framställs förklaringar med 
ord som extra viktiga, t.ex. 
genom små textrutor eller 
fetstil? 

  

 Vilket utrymme ges åt 
beskrivande text i kapitlets 
sammanfattning, om en sådan 
finns? 

  

Svår Finns det ordval i texten som 
indikerar att fysiken som 
vetenskap är svårare än andra 
vetenskaper? 

  

 Hur beskrivs en fysiker eller 
andra fysikkunniga personer? 

  

Uppgiftsrubriker 
Matematik 

Finns det ordval i 
uppgiftsrubriker som betonar 
matematik eller räkning? 

  

Förståelse Finns det ordval i 
uppgiftsrubriker som betonar 
förståelse? 

  

Svår Finns det ordval i 
uppgiftsrubriker som indikerar 
att uppgifterna riktar sig till en 
elit? 

  

Uppgiftssvar 
Matematik 

I vilken utsträckning är 
uppgifternas svar numeriska? 

  

Förståelse I vilken utsträckning består 
uppgifternas svar av figurer, 
ord eller beskrivande text? 

  

 


