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Abstrakt 
Hur studenter klarar sina introduktionskurser i fysik på universitetet beror till stor del på deras 

attityder till fysik och fysikundervisning. Studenternas attityd påverkar hur dem arbetar med 

föreläsningar, lektioner, laborationer och kurslitteratur, och avgör hur studenterna gör för att tolka, 

resonera och bygga förståelse kring kursinnehållet. Det finns utförliga studier gjorda om vilka 

attityder som är fördelaktiga för fysikstudier på universitetsnivå. Men det finns väldigt lite forskning 

som visar om det är elever med fördelaktiga attityder som söker sig till fysikutbildningar. I detta 

arbete undersöks och karaktäriseras ett samband mellan elevers fysikattityder och deras val av 

framtida studier. 

Sökord: Fysik, Attityder, Maryland Physics Expectations (MPEX) Survey, Intresse 

 

Abstract 
Students’ success in their introductory courses in university physics depends largely on their 

attitudes to physics and physics education. Students' attitudes affect how they work with lectures, 

labs and course material, and determine how students work to interpret, discuss and build 

understanding of course content. There are extensive studies done on attitudes that are favorable for 

higher physics studies. There are very few that gives indication whether it is students with favorable 

attitudes that apply to physics education.  This paper studies and shows a relationship between 

students’ physics attitudes and their choice of future studies. 

Keywords: Physics, Attitudes, Maryland Physics Expectations (MPEX) Survey, Interest 
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Inledning 
På universitetets fysikutbildningar avbryter ett stort antal studenter, upp till 50-70%, sina studier i 

förtid (Forsman, Linder, Moll, Fraser, & Andersson, 2012). Speciellt tydligt är detta på 

introduktionskurserna där det finns ett högt bortfall av studenter. Dessa introduktionskurser utgör då 

en form av barriär för möjligheten till fortsatta studier (Gainen, 1995). Framgång inom 

introduktionskurserna blir att öppna upp för en framtid inom fysikämnet medan ett misslyckande 

effektivt gör att man blir utelåst.  

Hur studenterna lyckas med sina introduktionsutbildningar påverkas till stor del av deras attityder till 

utbildningen (House, 1994). House har sett att studenters attityder och förväntningar till ett ämne kan 

vara mer betydelsefull för framgång än deras tidigare erfarenheter. Attityder och förväntningar 

påverkar hur studenter arbetar med föreläsningar, lektioner, laborationer och kurslitteratur, och avgör 

hur studenterna gör för att tolka, resonera och bygga förståelse kring kursinnehållet (Redish, Saul, & 

Steinberg, 1998).  

Studenternas förväntningar handlar inte bara om fysikstudier utan även om vad ämnet fysik innebär. 

Vissa studenter ser fysik som en samling lösryckta bitar information och formler utan att förstå det 

underliggande resonemanget (Hammer, 1989). Problemlösning inom fysik begränsas då till en 

strävan att få fram rätt svar genom att hitta rätt formel att använda. Detta formelcentrerande 

arbetssätt som anses vara undermåligt görs på grund av vad ämnet anses innebära och inte på grund 

av bristande intresse eller intelligens (Hammer, 1989).  

Tidigare fysikkurser kan främja ett sådant oönskat arbetssätt om formler presenteras som det tydliga 

och självklara tillvägagångssättet vid problemlösning (Snyder, 1971). Studier har gjorts som 

identifierar vilka attityder som är fördelaktiga för fysikstudier. I en studie vid Tufts University 

klassificerar Hammer (1994) tre olika dimensioner hos studenter som påverkar deras syn och attityd 

till fysiken. Dessa dimensioner är: independence, coherence, och concepts. Vidare så utvidgar 

Redish, Saul och Steinberg (1998) dessa med dimensionerna Reality Link, Math Link och Effort. 

Genom dessa sex dimensioner lyfts vad som anses vara en fördelaktig attityd för fysikstudier 

(Redish, Saul, & Steinberg, 1998).  

Syfte och forskningsfråga 

För att öka studenternas möjlighet att lyckas på sin introduktionsutbildning är det intressant att känna 

till deras attityder kring fysikstudier. Om deras attityder är kända så kan undervisningen eventuellt 

anpassas för att bättre bemöta och leda in studenterna på ett mer fördelaktigt synsätt. Idag finns det 

inga svenska studier som visar vilken attityd som gör att svenska elever söker sig till 

fysikutbildningar efter gymnasiet. Det är mycket kritiskt för planeringen av universitetets 

introduktionskurser att veta hur attityder till fysik relaterar till framtida studieval, då det ger en bild 

av hur studenters attityder tenderar att vara redan innan de börjar sin första dag på universitetets 

introduktionskurser. Därför ämnar detta arbete svara på följande forskningsfråga: 

Hur ser sambandet ut mellan fysikattityder och tilltänkt eftergymnasial fysikutbildning? 

Om sambandet mellan fysikattityder och val av framtida studier är tydligt, så kan dessutom 

undervisningen redan på gymnasiet anpassas så att de fördelaktiga attityderna förstärks. Vilket i sig 

skulle kunna leda till fler sökanden för fysikutbildningar. I samband med att samhällets behov av 

utbildade ingenjörer ständigt ökar så är detta av stort intresse (EC, 2004). Speciellt när vi betraktar 

fysikundervisningen på gymnasiet som en inkörsport till högre studier inom fysik.   
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Struktur och uppbyggnad 

I den inledande delen presenteras forskning och den bakgrund som ligger till grund för rapporten. 

Det leder till att betona vikten av attityder inom undervisning för att sedan komma fram till 

rapportens syfte och forskningsfråga. Under Metodologi presenteras enkätverktyget Maryland 

Physics Expectations (MPEX) Survey samt några tidigare forskningsarbeten som har använt sig av 

detta verktyg. Validiteten hos översättningen av verktyget kommer att diskuteras tillsammans med 

tillvägagångssättet vid insamlingen av data och analysmetoderna som används. Resultaten kommer 

sedan att presenteras och Diskuteras för att komma fram till hur resultatet kan användas. Som 

avslutning diskuteras undersökningens begränsningar och generaliserbarhet. 

Denna rapport bygger på samma undersökning och data som Ahlholm (2013) och därför har 

avsnitten Teoribakgrund, Validitet och Datainsamling skrivits tillsammans.  

Metodologi 

Teoribakgrund 

För att kunna undersöka forskningsfrågan har enkätverktyget Maryland Physics Expectations 

(MPEX) Survey använts. MPEX är utvecklad av Redish, Saul och Steinberg (1998) och är riktad mot 

studenter som läser fysik på universitetsnivå. MPEXs enkätverktyg innehåller 34 påståenden som är 

utformade för att undersöka studenters attityder, föreställningar och antaganden om fysikstudier. 

Dessa påståenden besvaras enligt en femgradig likert skala från ”Stämmer inte alls” (1) till 

”Stämmer mycket väl” (5) (Likert, 1932). 

I MPEX läggs fokus på sex olika dimensioner som reflekterar olika faktorer som främjar 

framgångsrika fysikstudier (Redish, Saul, & Steinberg, 1998). Varje dimension består av ett kluster 

påståenden som på olika sätt ämnar utforska respondentens förställningar (se Tabell 1). Observera att 

det finns överlappningar mellan de olika dimensionerna då de inte är oberoende av varandra. Det kan 

även noteras att några av påståendena inte återfinns i någon dimension men behålls då de i sig är 

intressanta.  

Nedan presenteras de olika dimensionerna:  

Självständighet – Föreställningar om vad det innebär att lära sig fysik: om man lär sig fysik genom 

att få information presenterad för sig eller om det handlar om en aktiv process där man själv 

omformulerar sin egen förståelse.  

Sammanhang – Föreställningar om strukturen bakom fysikkunskap: om fysiken ses som en samling 

lösryckta bitar eller som ett enda stort sammanhängande system.  

Koncept – Föreställningar om innehållet i fysikkunskap: om fysiken består av färdiga formler eller 

av koncept som ligger till grund för dessa formler.  

Verklighetsanknytning – Föreställningar om sambandet mellan fysiken och verkligheten: om fysiken 

är oberoende av erfarenheter från vardagen eller om det är användbart att tänka på dem tillsammans. 

Matematikanknytning – Föreställningar om matematikens roll inom fysiken: om matematiken bara är 

användbar för att göra beräkningar eller om den är användbar som ett verktyg att representera 

fysikaliska fenomen.  

Prestation – Föreställningar om vilket engagemang och arbete som krävs för att lära sig fysik: om 

man förväntar sig att noga tänka igenom och utvärdera vad som behöver göras baserat på tillgängligt 

material och återkoppling, eller inte.  
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Tabell 1: Sammanfattning av dimensioner. 

 Fördelaktigt Ofördelaktigt Påstående 

Självständighet Tar ansvar för att bygga sin egen 

förståelse. 

Tar vad som ges av auktoriteter (lärare, 

litteratur) utan utvärdering. 

2, 9, 14, 15, 

18, 28 

Sammanhang Tycker att fysik måste betraktas som en 

ansluten, sammanhängande ram. 

Tycker att fysik kan behandlas som 

oberoende fakta eller delar. 

13, 16, 17, 22, 

30 

Koncept Betonar förståelsen för bakomliggande 

idéer och koncept. 

Fokuserar på att memorera och använda 

formler. 

5, 20, 27, 28, 

33 

Verklighetsanknytning Tycker att idéer från fysiken är relevanta 

och användbara i verkligheten. 

Tycker att idéer från fysiken är 

irrelevanta utanför klassrummet. 

11, 19, 23, 26 

Matematikanknytning Betraktar matematik som ett bekvämt sätt 

att representera fysikaliska fenomen. 

Ser fysik och matematik som 

självständiga, med liten relation till 

varandra. 

3, 7, 9, 17, 21 

Prestation Anstränger sig för att använda tillgänglig 

information och försöker skapa 

förståelse. 

Anstränger sig inte för att använda 

tillgänglig information effektivt. 

4, 7, 8, 25, 32 

För att veta vad som främjar framgångsrika fysikstudier valde Redish (1998) att ge enkäten till en 

kalibreringsgrupp, i fortsättningen kallad ”expertgruppen”. Expertgruppen, som består av erfarna 

fysiklärare med ett stort intresse att utveckla fysikundervisningen, svarade på enkäten på det sätt som 

dem vill att sina elever skulle svara.  Dessa experters svar, som var överens till över 80 %, anses vara 

fördelaktiga för en framgång inom fysikutbildning. Det var endast i tre påståenden som 

expertgruppen var oense, då 25 % till 33 % av experterna svarade neutralt.  I Tabell 2 visas vad 

expertgruppen ansåg om de olika MPEX påståendena där numreringen är enligt den svenska 

översättningen (se Bilaga 1). 

Tabell 2: Experternas ställningstaganden för påståendena som kommer från verktyget MPEX. Påståenden 

där experternas svar var oeniga har markerats med parenteser. De påståenden expertgruppen samtyckte 

med har betecknats med S. Där de misstyckte med påståendet har betecknats med M.  

2 M 6 S 10 (M) 14 M 18 M 22 M 26 S 30 M 34 M 

3 M 7 S 11 M 15 M 19 S 23 M 27 S 31 S 35 (S) 

4 S 8 (S) 12 S 16 M 20 M 24 M 28 M 32 S   

5 M 9 M 13 M 17 M 21 M 25 M 29 M 33 S   

Respondenternas svar definieras som antingen fördelaktiga eller ofördelaktiga beroende på om de 

svarat som expertgruppen eller inte. Med andra ord behöver inte alltid alternativ fem (5) vara 

fördelaktigt. För att illustrera användningen av expertgruppen används påstående nio som exempel 

(se Figur 1). 

9. I den här kursen förväntar jag mig inte att förstå ekvationerna 

intuitivt, utan jag måste bara acceptera dem som de är. 

1          2          3          4          5 

Figur 1: Påstående nio från enkäten. 

I Tabell 1 ses att detta påstående tillhör klustren Självständighet och Matematikanknytning.  I Tabell 

2 kan det avläsas att expertgruppen inte håller med på detta påstående. Det betyder att respondenten 

bör svara (1) eller (2) för att grupperas till de fördelaktiga svaren. I realiteten mäter alltså MPEX hur 

respondentens uppfattning skiljer sig från expertgruppen. 
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Tidigare undersökningar 

Nedan följer sammanfattningar av två undersökningar som har använt sig av Maryland Physics 

Expectations (MPEX) Survey. Den första undersökningen är gjord av skaparna till verktyget MPEX 

vilket gör att den är intressant att studera och gör jämförelser till. Den andra är undersökningen är 

intressant då den är gjord på ett språk som inte är engelska vilken innebär att verktyget MPEX har 

genomgått en översättning. Båda undersökningarna innefattar dessutom skolor som använder en 

traditionell undervisningsmodell vilket innebär att jämförelse kan göras till svenska situationen där 

en liknande modell används. 

Student expectation in introductory physics  

Redish, Saul och Steinberg (1998) undersökte introduktionskurser i fysik på sex olika skolor (fyra 

universitet och två högskolor) med MPEX. Alla förutom två av skolorna använder sig av traditionell 

undervisningsmodell med små skillnader, de övriga två använder sig av Workshop Physics där de 

byter ut föreläsningarna med kombinerades laboration och klassdiskussioner (Laws, 1991).  

För att undersöka förändringen av attityderna under en termin gav Redish enkäten till studenterna i 

början och i slutet av en termin. Resultatet blev nedslående då samtliga skolor visade på en tydlig 

negativ förändring. Överlag visade skolorna både fler ofördelaktiga svar och färre fördelaktiga svar 

vid terminsslut vid jämförelse med terminsstart.  

Den dimension där skillnaden var störst var prestation. De fördelaktiga svaren minskade med mellan 

24 % och 9 %.  Dimensionen koncept hade minst antal fördelaktiga svar och flest ofördelaktiga svar 

både i början och i slutet av terminen på samtliga skolor förutom en där prestationen i slutet av 

terminen hade något färre fördelaktiga svar (1 %) och något fler ofördelaktiga svar (3 %). Roligt att 

notera är att dock endast en skola hade en liten minskning av fördelaktiga svar (från 37 % till 35 %) 

och endast en skola hade signifikanta skillnader mellan undersökningarna bland de ofördelaktiga 

svaren (12 %). De skolor som hade tydligast förbättring av den konceptuella förståelsen var de 

skolor som använde sig av Workshop Physics. Endast två skolor hade en ökning bland de 

fördelaktiga svaren i dimensionen sammanhang medan de andra skolorna hade en minskning. 

Exploring University Students’ Expectations and Beliefs about Physics and Physics 
Learning in a Problem-Based Learning Context  

Şahins (2009) studie är intressant för oss att studera då denna inte är gjord i USA utan i Turkiet. Med 

andra ord har studenterna inte engelska som modersmål och därför har enkäterna översatts till 

turkiska (enligt Şahins, 2009, s.325 är översättningen validerad). Studien är gjord bland två grupper 

vid Dokuz Eylul University (DEU), en med traditionell (trad.) undervisning och en med problem-

baserat-lärande (PBL). PBL är en interaktiv undervisningsmetod där studenter lär sig genom 

problemlösning (Hmelo-Silver, 2004). Undersökningen gjordes då studenterna var på sin andra 

termin. Enkäten lämnades ut två gånger till samma population, en gång i början av terminen och en 

gång i slutet. 

 I gruppen med traditionell undervisning visade samtliga dimensioner på negativ förändring (dock 

ofta små). Samtliga dimensioner hade färre fördelaktiga svar och hälften hade fler ofördelaktiga svar 

(för den andra hälften var det oförändrat) i slutet av terminen i jämförelse med början av terminen. I 

den andra gruppen (PBL) var förändringarna större. I samtliga dimensioner minskade antalet 

fördelaktiga svar och i endast en dimension, koncept minskade de ofördelaktiga svaren (38 % till 30 

%). I den sistnämnda dimensionen kan vi tala om en positiv förändring då minskningen av de 

ofördelaktiga svaren var större än minskningen av de fördelaktiga svaren (39 % till 37 %). 

På Dokuz Eylul University var i början av terminen självständighet den dimension som hade minst 

antal fördelaktiga svar, men i slutet av terminen hade sammanhang något mindre. Den dimension 
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som tappade flest fördelaktiga svar var verklighetsanknytning. Şahins (2009) tror att PBL-

studenternas attityd gentemot fysik och fysikstudierna påverkas (i högre grad än trad.-studenterna) 

av deras tunga kursbelastning och deras stora oro för betygen. 

Sammanfattning av tidigare forskning 

Dessa två forskningsundersökningar är bara ett axplock, se exempelvis Aalst & Key (2000); 

Wutchana & Emarat (2011), av all forskning som har använt sig av MPEX. Men då forskning från 

skolor med traditionell undervisning liknar varandra har endast dessa två tagits med i denna rapport.  

Validitet 

Validitet är ett mått på hur väl ett utvärderingsverktyg mäter de egenskaper som det är avsett att 

mäta. Om utvärderingsverktyget är bra utformat för att mäta de eftersökta egenskaperna så anses 

verktyget vara valid eller ha validitet. Validitet går nära ihop med reliabilitet som är ett mått på 

tillförlitligheten i verktyget. Ett undersökningsverktyg som har reliabilitet ger resultat som är 

konsistenta och likvärdiga vid en upprepning av undersökningen.  

MPEXs validitet 

Redish, Saul och Steinberg (1998) som har utvecklat MPEX har genomfört mer än 100 timmars 

intervjuer med respondenter för att undersöka MPEX validitet. Intervjuerna har visat att 

respondenterna inte alltid är konsekventa med sina ställningstaganden till vad som tycks vara 

liknande påståenden och situationer. Redish (1998) menar att detta inte är ett bevis på att enkäten var 

misslyckad utan snarare att det visar på respondenternas dåligt definierade förståelse för fysik. 

Respondenterna kan ställa sig olika inför ett visst påstående vid olika tillfällen. Detta beroende på 

vilken situation som de befinner sig i för tillfället. Att respondenterna dessutom utvärderar sig själva 

gör att MPEX inte bör användas för att studera enskilda individer. Intervjuerna har även visat att 

respondenternas självutvärdering har en tendens att variera mer mot det håll som expertgruppen 

anser är fördelaktigt än åt det ofördelaktiga hållet. 

Redish, Saul & Steinberg (1998) slutsats är att resultatet från en enskild student kan vara 

missvisande men att resultatet från en större population, som en hel klass eller större, kan 

underskatta studenters ofördelaktiga attityder. Enstaka enkätsvar kan inte garanteras vara valida men 

när enkäten används i större skala kan helheten av svaren anses vara valid. Omasits och Wagner 

(2006) argumenterar för att enstaka påståenden i MPEX eventuellt bör omformuleras för att öka 

förståelsen av dessa påståenden hos respondenterna. Men de anser att enkäten i sin helhet är valid. 

MPEX är både vedertagen och välanvänd inom forskning kring fysikattityder. MPEX är med andra 

ord i sig validerad, frågan blir då om den svenska översättningen är valid. 

Översättningens validitet 

Till denna undersökning gjordes först två oberoende översättningar av MPEXs påståenden. 

Skillnaden mellan översättningarna studerades och ställningstagande gjordes för att sammanfoga 

översättningarna till en klar och tydlig översättning. För att kontrollera översättningens exakthet 

översattes den svenska översättningen tillbaka till engelska av en person med engelskt modersmål. 

Det engelska originalet jämfördes med den engelska återöversättningen och skillnaderna undersöktes 

och omformulerades i de fall där skillnaden tydligt berodde på översättningen. Den svenska 

översättningen kontrollästes av en korrekturläsare för att kontrollera det svenska språket. 

Listan med påståenden omformulerades till en enkät och delades ut till 12 studenter vid Uppsala 

universitet, några studenter med erfarenhet av fysikstudier och några utan. Detta för att kontrollera 



UPPSALA UNIVERSITET SAMBANDET MELLAN FYSIKATTITYDER OCH 
TILLTÄNKT EFTERGYMNASIAL FYSIKUTBILDNING 

Lars-Erik Larsson  2013-06-25 

 

 

9 

hur utformningen av enkäten togs emot och hur lång tid den tog att fylla i. Enkätens estetiska 

utformning ändrades något samt att några få ord byttes ut mot andra mer lättbegripliga.  

Reliabilitet  

Det saknas tyvärr utrymme i detta arbete för att undersöka om den svenska översättningen har 

reliabilitet. Men eftersom översättningen från engelska till svenska har utförts på ett mycket 

tillförlitligt sätt antas den ha reliabilitet. Då enkätverktyget MPEX har reliabilitet kan vi då på goda 

grunder anta att även hela den svenska enkäten har reliabilitet.  

Datainsamling 

Enkäten delades ut klassvis till samtliga klasser inom naturvetenskapliga programmet och 

teknikprogrammet på två gymnasieskolor i mellan Sverige. Varje klass fick samma muntliga 

information, missivbrev (se Bilaga 2) och enkät (se Bilaga 3). 

Etiska ställningstaganden  

I inledningen av missivbrevet(se Bilaga 2) presenteras forskningen, var den utförs, vad den syftar till 

och respondenternas roll i forskningen. Respondenterna informerades även om att undersökningen 

var helt frivillig samt om att de fram till enkätinlämningen när som helst kunde avbryta sitt 

deltagande. Med detta har Vetenskapsrådets (2002) informationskrav uppfyllts. Genom att 

respondenterna lämnade in enkäterna samtyckte de alltså till att delta i undersökningen. De 

samtyckte även till det som stod i missivbrevet. Detta underströks tydligt både muntligt och i slutet 

av brevet, och på så vis uppfylldes även Vetenskapsrådets (2002) samtyckeskrav. 

På grund av att enkäten var helt anonym går det inte att spåra en enkät till en enskild person och 

därför är även konfidentialitetskravet uppfyllt. Alla data som har samlats in används först och främst 

till denna och Ahlholms (2013) rapport men kan även komma att användas i kommande forskning 

vid Uppsala universitet. Med andra ord används insamlad data endast för forskning och därför är 

även Vetenskapsrådets (2002) nyttjandekrav uppfyllt. 

Population 

Alla data i rapporten kommer från en population bestående av 605 enkätsvar från två skolor i 

Mellansverige. De tillfrågade respondenterna gick antingen i naturvetenskapliga programmet eller i 

teknikprogrammet. Det var en jämn fördelning mellan könen och årskurserna. Däremot var det en 

ganska stor skillnad i fördelningen mellan programmen. Detta illustreras i Tabell 3. 

 

Tabell 3: Fördelning av populationen. 

Kön Årskurs Gymnasieprogram 

Män 56 % Åk. 1 39 % Naturvetenskapsprogrammet 75 % 

Kvinnor 43 % Åk. 2 33 % Teknikprogrammet 25 % 

  Åk. 3 28 %   
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Analys 

Vid analys av insamlad data har några överväganden gjorts för att kunna undersöka olika samband. 

Ett sådant övervägande är hur respondenterna grupperas för att kunna göra jämförelser och se 

samband mellan attityder och elevers intresse för fysikutbildning. Den första grupperingen görs 

baserad på den utbildning som respondenten har för avsikt att söka i framtiden. Den andra 

grupperingen är baserad på om respondenterna kan tänka sig att söka en eftergymnasial utbildning 

inom fysik eller inte. De frågor eller påståenden som dessa grupperingar bygger på redogörs för 

nedan. 

Eftergymnasial utbildning 

Respondenterna fick svara på frågan om de kan tänka sig att söka till en eftergymnasial utbildning. 

Om de svarade ja bads de att rangordna deras tilltänkta val av framtida studier (se Figur 2). 

Kan du tänka dig att söka till en eftergymnasial utbildning, om ”Ja” vilka är dina tre första val 

(specificera så gott du kan)?   □ Ja   □ Nej 

Första hand: __________________________________________ 

Andra hand: __________________________________________ 

Tredje hand: __________________________________________ 

Figur 2: En av de inledande bakgrundsfrågorna på enkäten som användes. 

Denna fråga användes för att kunna få en uppskattning av hur många elever som avser att söka sig 

till utbildningar som innehåller fysik.  

Intresse för fysik 

Första påståendet i enkäten var inte ett MPEX-påstående utan ett påstående där respondenterna fick 

ta ställning till hur gärna de vill söka till en eftergymnasial utbildning inom fem olika specifika 

ämnen (se Figur 3). 

Ringa in det svarsalternativ som bäst överensstämmer  

med dina erfarenheter. 

Stämmer 

inte alls 

Vet 

inte 

Stämmer 

mycket väl 

1. Jag kan tänka mig att söka till en eftergymnasial utbildning 
inom… 

 

a) teknik. 
b) biologi. 
c) kemi. 
d) fysik. 
e) matematik. 

1          2          3          4          5 
1          2          3          4          5 
1          2          3          4          5 
1          2          3          4          5 
1          2          3          4          5 

Figur 3: Första påståendet i enkäten. 

Inom denna rapport så ligger fokus endast på fysik och fysikstudier. Fortsättningsvis är det därför 

respondenternas ställningstagande av 1d) som är av intresse (se Figur 3). 
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Resultat 
Ett första resultat som är visar sig är huruvida respondenterna kan tänka sig att söka en 

eftergymnasial utbildning och vilka studieval som då planeras (se Figur 2). Utav de 605 insamlade 

enkäterna var det 13 % som med sina val visade en tydlig riktning mot utbildningar som innehåller 

fysik. Med tydlig riktning avses de som med minst två av sina alternativ har en koppling till fysik. 

Däremot så var det bara 2 % av respondenterna som direkt använde ordet Fysik och endast 1 % 

angav direkt att dem skulle söka till fysikstudier.  

Med det första påståendet i enkäten ombeds respondenten ta ställning till om de kan tänka sig att 

söka till en eftergymnasial utbildning inom olika ämnen (se Figur 3). Det visar sig att 32 % av 

respondenterna kan tänka sig en utbildning som innehåller fysik och anses därför vara intresserade 

av framtida fysikstudier. Samtidigt som 37 % av respondenterna svarade att de inte kunde tänka sig 

att söka en utbildning inom fysik och anses därför vara ointresserade av framtida fysikstudier. 

Vid en jämförelse, över samtliga MPEX påståenden, mellan de intresserade och de ointresserade 

framkommer att andelen fördelaktiga svar hos de intresserade är mycket större än för de 

ointresserade. Samtidigt som andelen ofördelaktiga svar är mycket mindre för de intresserade än för 

de ointresserade. Detta åskådliggörs i Figur 4. 

 

Figur 4: Andelen fördelaktiga respektive ofördelaktiga svar hos respondenterna som är intresserade 

respektive ointresserade av framtida fysikstudier. 

Hur dessa grupper har tagit ställning inom de olika dimensionerna analyseras enligt en modell 

baserad på ett viktat medelvärde. Viktningen i detta medelvärde beror på hur starkt respondenten har 

tagit ställning till påståendet. Ett ställningstagandes vikt beror på om svaret är en 4:a eller en 5:a 

respektive 1:a eller 2:a. Eftersom alternativ 3 representerar att man inte tagit ställning sorteras dessa 

svar bort. Resultatet av de både gruppernas, de intresserade och de ointresserade, viktade medelvärde 

presenteras i ett polärdiagram (se Figur 5) där positiva värden representerar att gruppen har svarat 

som experterna.  
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Figur 5: Viktade medelvärden för de olika attityddimensionerna för grupperna som är intresserade 

respektive ointresserade av framtida fysikstudier.  Ett negativt medelvärde motsvarar ett ställningstagande 

emot experterna medan ett positivt medelvärde antyder att gruppen håller med experterna. 

 

Diskussion 
Attityder är av stor betydelse för elevers studieframgångar då det påverkar hur studenter arbetar med 

och förhåller sig till kursinnehållet (Redish, Saul, & Steinberg, 1998; House, 1994). Med andra ord 

är det kritiskt att premiera de attityder som leder till kunskaper som är en förutsättning för framtida 

studier inom fysik. I kursplanen för fysik på gymnasieskolans finns följande beskrivning om vilka 

kunskaper och förmågor som eleverna skall utveckla (Skolverket, 2013): 

1. Kunskaper om fysikens begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse av hur 

dessa utvecklas. 

2. Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, formulera 

och lösa problem. Förmåga att reflektera över och värdera valda strategier, metoder och 

resultat. 

3. Förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa experiment och observationer samt 

förmåga att hantera material och utrustning. 

4. Kunskaper om fysikens betydelse för individ och samhälle. 

5. Förmåga att använda kunskaper i fysik för att kommunicera samt för att granska och använda 

information. 

Dessa punkter lyfter kunskaper och förmågor men däremot så finns det ingen tydlig information om 

vilka attityder som bör premieras genom undervisningen. Frågan är om det finns ett samband mellan 

att kursplanen har helt har utelämnat attityder och att så få respondenter (13 %) har avsikten att söka 

utbildningar som innehåller fysik?  

För att kunna premiera fördelaktiga attityder i undervisningen behöver vi veta vilka attityder som gör 

att eleverna får goda kunskaper. Vi behöver även ta reda på om det är samma attityder som leder till 

att eleverna får bra betyg. Det antas lätt att de attityder som leder till bra kunskaper även automatisk 

leder till bra betyg. Men Hammer (1989) har visat att den elev som försöker skaffa sig en djupare 

konceptuell förståelse kan klara sig sämre än den elev som använder sig av ett memorerande och 
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formelbaserat arbetssätt. Ur ett betygsperspektiv kunde det vara mer fördelaktigt, för eleverna, att se 

fysiken som lösryckta bitar information och att fokusera på att hitta rätt formel att använda 

(Hammer, 1989). Så tyvärr är inte de attityder och förhållningssätt som eftersöks hos fysikeleverna, 

från läraren, alltid är det mest effektiva sättet för eleverna att få bra betyg (Hammer, 1989). Då 

enkätverktyget MPEX är utvecklat baserat på vad expertgruppen, bestående av erfarna fysiklärare, 

vill att sina elever ska svara, så antar vi att dessa attityder är fördelaktiga för att nå goda kunskaper 

inom ämnet fysik (Redish, Saul, & Steinberg, 1998). Vi vet dock inte om dessa attityder även leder 

till att eleverna blir intresserade av framtida fysikstudier eller uppnår bra betyg. Däremot krävs det 

både ett intresse för att söka fysikutbildningar, bra betyg och goda kunskaper för att söka, komma in 

och klara av fysikstudier på universitetsnivå.  

Jag anser att den mest kritiska av dessa tre egenskaper är intresset för att söka en fysikutbildning. För 

att även om kunskaperna och betygen är låga så kan detta förbättras genom till exempel tekniskt 

basår om viljan och intresset finns. Resultatet visar trots gruppernas storlek, de intresserade (32 %) 

och de ointresserade (37 %), att det är en mycket stor skillnad i andelen fördelaktiga respektive 

ofördelaktiga svar mellan grupperna (se Figur 4). Den stora skillnaden mellan andelen fördelaktiga 

och ofördelaktiga svar hos grupperna antyder att attityder har en stor påverkan på intresset till att 

söka en fysikutbildning. I Figur 5 syns tydligt skillnaden mellan de olika attityddimensionerna. 

Skillnaden är som störst för verklighetsanknytning, matematikanknytning och prestation. Det följer 

då att dessa tre attityddimensioner verkar vara styrande för om en elev är intresserad av framtida 

fysikstudier eller inte. Samtidigt så ser vi att attityddimensionerna koncept, sammanhang och 

självständighet är väldigt låga för såväl de intresserade som de ointresserade. En förklaring till att 

koncept och sammanhang är låga för båda grupperna skulle kunna vara att eleverna ur ett 

betygsperspektiv inte tjänar på att ha samma attityd som experterna. Det vill säga att undervisningen 

kan gynna de elever som tycker att fysiken består av lösryckta delar fakta och som använder ett 

memorerande och formelbaserat arbetssätt (Hammer, 1989). 

Ett liknande resonemang förklarar varför attityddimensionen självständighet är låg för båda 

grupperna. Då eleverna ur ett betygsperspektiv förmodligen endast behöver ta till sig information 

som ges av auktoriteter, kan resultatet på självständighetsdimensionen förmodligen hänvisas till 

traditionella undervisningsmetoder. Liknande resultat kring attityddimensionerna sammanhang, 

koncept och självständighet kan även ses i andra undersökningar där en traditionell 

undervisningsmodell har använts, som till exempel Redish (1998) och Şahin (2009). I resultatet kan 

det även observeras att samtliga attityddimensioner för gruppen som är ointresserad av fysikstudier 

är överväldigande negativ, det vill säga att dem inte har svarat som experterna. Den enda 

attityddimension som är positiv är prestation. Det antyder att eleverna trotts ett bristande intresse för 

framtida fysikstudier har inställningen att försöka lära sig fysik. Det konstaterades tidigare att 

attityddimensionerna verklighetsanknytning, matematikanknytning och prestation verkar avgörande 

för om en elev kan tänka sig söka en fysikutbildning i framtiden. Detta konstaterande baseras på det 

är dessa tre attityddimensioner där skillnaden, med god marginal, är störst mellan de intresserade och 

de ointresserade. Genom samma resonemang konstateras att attityddimensionerna sammanhang, 

koncept och självständighet inte påverkar intresset lika mycket då dem skiljer sig väldigt lite åt 

mellan grupperna.  

Med denna information och definitionerna av de olika attityddimensionerna så kan vi skapa en 

attitydprofil för de elever som kan tänka sig söka till fysikutbildningar. Attitydprofilen beskriver en 

elev som tar till sig tillgänglig information och som anser att matematiken och fysiken är bra verktyg 

för att beskriva och modellera verkligheten. Elever vars attityder sammanfaller med attitydprofilen 

är då mer benägna att söka fysikstudier i framtiden. Det kan konstateras eftersom hela 13 % av 

populationen har för avsikt att söka en utbildning som innehåller fysik, trotts att endast 32 % kunde 

tänka sig söka en eftergymnasial utbildning inom fysik. Bland de respondenter som var intresserade 

av fysik var det alltså hela 41 % som faktiskt sökte. Så det som begränsar antalet ansökningar till 
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fysikutbildningarna är primärt att det finns så få intresserade elever överlag och inte att på grund av 

att få intresserade faktiskt söker.  

Implikation 

Attitydprofilen, som är det huvudsakliga resultatet från denna rapport, har två potentiella 

användningsområden. Dels kan kunskapen om vilka attityder som har betydelse för elever när dem 

ska göra framtida studieval eventuellt användas inom undervisningsplanering. I denna undersökning 

var det hela 31 % av respondenterna som ännu inte tagit ställning för huruvida dem kunde tänka sig 

att söka en fysikutbildning. Så på gymnasiet skulle undervisningen kanske kunna anpassas för att 

gynna attityder som gör att fler elever överväger en framtid inom fysikämnet. 

Dessutom så skulle eventuellt universitetets introduktionskurser kunna använda sig av attitydprofilen 

för att på ett bättre sätt bemöta de nya studenterna och då genom undervisningen leda in dem i ett 

mer fördelaktigt synsätt. Dessa båda användningsområden skulle ha som effekt att få fler elever att 

söka sig till fysikutbildningar men även få fler elever att klara av och ta sig förbi den barriär som 

introduktionskurserna på universitetet utgör (Gainen, 1995).  

Begränsningar och generaliseringar 

En begränsning som denna rapport har är att MPEX är avsedd för universitetsnivå medan denna 

undersökning är genomförd på gymnasienivå. Påståendena är dock så generella att de går att 

tillämpa även på gymnasieelever. Dock kan språket i vissa fall vara en begränsning då flera av 

studenterna i denna undersökning hade svårt att med termer som härledning och intuitivt. Detta 

problem fanns dock även på collage i den amerikanska originalenkäten (Redish, Saul, & Steinberg, 

1998). 

Vår population var på 605 elever. Hösten 2010 antogs 15 349 förstahandssökande elever till teknik- 

och naturvetenskapsprogrammen(Skolverket, 2012). Hösten 2011 var siffran 21 447 (Skolverket, 

2011). Siffrorna för hösten 2012 är inte publicerade än. Men vi kan anta att totalt c:a 50 000 elever 

går naturvetarprogrammet eller teknikprogrammet i Sverige idag. Vår population skulle då motsvara 

strax över 1 % av dessa elever. 

Eftersom vår population inte är helt slumpmässigt utvald kan vi inte generalisera detta för hela 

Sverige. Men eftersom resultaten är konsekventa med tidigare forskning så är det sannolikt att dessa 

resultat speglar en stor del Sveriges teknik- och naturvetarelever.  

Fortsatt forskning 

Tidigare i denna rapport har det observeras att olika attityder är fördelaktiga för olika ändamål. 

Eleverna som har ett betygsperspektiv, där så bra betyg som möjligt ska uppnås med så lite arbete 

som möjligt, har inte de attityder och inställningar till fysik och fysikundervisning som MPEX anser 

vara fördelaktiga. Trotts detta så klarar sig dessa elever till och med bättre än de elever som har ett 

för fysik mer fördelaktigt förhållningssätt (Hammer, 1989). Det skulle därför vara av intresse att 

göra en undersökning där attityder kan kopplas till betyg och examinationsresultat. Det gör att man 

kan undersöka vilka attityder som leder till ett högt betyg. Genom Hammer (1994) och Redish 

(1998) framgår vilka attityder som är fördelaktiga för fysik och fysikundervisning men vi inte om 

det är dessa attityder som svenska skolans fysikkurser får eleverna att lära sig.  

Även på universitetet är det av vikt att reda ut vilka attityder som gör att eleverna klarar kurserna 

bäst. Dessa attityder skulle då stå i kontrast till attityderna som faktiskt är fördelaktiga för fysik och 

fysikundervisning. Detta är speciellt viktigt om man ska försöka fånga upp de nya studenterna på 

introduktionsutbildningarna och leda in dem på ett mer fördelaktigt synsätt. Om det synsätt och de 
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attityder som man lär ut på introduktionskurserna är fördelaktigt för fysikstudier men ofördelaktigt 

för att klara kurserna kan det leda till ett ökat antal studieavbrott. Det kan även vara av intresse att 

undersöka attityderna hos de studenter som avbryter sina studier i förtid för att se om det finns något 

direkt samband. 

Syftet med dessa förslag till fortsatt forskning är för att kunna anpassa fysikutbildningarna så att de 

attityder som leder till goda betyg även är fördelaktiga för fysik och fysikstudier. Med andra ord så 

är målet att anpassa fysikutbildningen så att elevernas betygsperspektiv, där så bra betyg som möjligt 

ska uppnås med så lite arbete som möjligt, innebär att man införskaffar sig en fördelaktig attityd för 

fysik och fysikundervisning. 

Sammanfattning 

Ett stort antal elever avbryter sina universitetsstudier i förtid. Detta är speciellt vanligt på 

universitetets introduktionskurser. Forskning visar att det finns ett starkt samband mellan attityder 

och hur väl elever klarar av sina studier. Däremot finns det finns väldigt lite forskning som visar 

vilka attityder som får elever att söka sig till en fysikutbildning och som således läser på 

universitetets introduktionskurser. Detta arbete har därför undersökt hur sambandet ser ut mellan 

gymnasieelevers attityder till fysik och fysikundervisning och val av framtida fysikstudier. Resultatet 

visar att speciellt tre attityddimensioner har betydelse för om gymnasieelever kan tänka sig att söka 

en fysikutbildning i framtiden. Dessa tre attityddimensioner ger upphov till en attitydprofil som kan 

användas för att beskriva den elev som är intresserad av framtida fysikstudier.  

Attitydprofilen beskriver en elev som tar till sig tillgänglig information och som anser att 

matematiken och fysiken är bekväma verktyg för att beskriva och representera verkligheten. Detta 

kan eventuellt användas dels på gymnasiet för att genom utformningen av undervisningen gynna 

attityder som får fler elever att överväga framtida fysikstudier. Det skulle även kunna användas inför 

planeringen av universitetets introduktionskurser för att bättre bemöta och leda in nya studenter i ett 

mer fördelaktigt synsätt. På så sätt kan förhoppningsvis studenternas studieframgångar ökas och 

mängden studieavbrott från universitetets introduktionskurser minskas.  
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Bilagor 
Nedan följer tre bilagor. Första bilagan innefattar en tabell med den engelska originalenkäten från 

Maryland Physics Expectations (MPEX) Survey i den högra kolumnen och den svenska 

översättningen i den vänstra. På så vis kan översättningen studeras fråga för fråga. 

Efterföljande bilaga är missivbrevet som var och en av respondenterna fick tillsammans med 

enkäten. I detta brev står information som för respondenterna var viktigt att ta del av.  

Den sista bilagan är själva enkäten. 
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B1. Översättning 

Nr. Svenska English 

2.  Allt jag behöver göra för att förstå det mesta 

av de grundläggande idéerna i denna kurs är 

att läsa litteraturen, göra de flesta 

uppgifterna och/eller vara uppmärksam på 

lektionerna. 

All I need to do to understand most of the 

basic ideas in this course is just read the text, 

work most of the problems, and/or pay close 

attention in class. 

3.  Allt jag lär mig från en härledning eller ett 

bevis för en formel är att formeln är giltig 

och att det är okej att använda den i 

uppgifterna. 

All I learn from a derivation or proof of a 

formula is that the formula obtained is valid 

and that it is OK to use it in problems. 

4.  Jag går igenom mina lektionsanteckningar 

noga för att förbereda inför prov i denna 

kurs. 

I go over my class notes carefully to prepare 

for tests in this course. 

5.  Problemlösning i fysik betyder egentligen att 

matcha problem med fakta eller ekvationer 

och sedan sätta in värden för att få ett 

nummer. 

Problem solving in physics basically means 

matching problems with facts or equations 

and then substituting values to get a number. 

6.  Kunskaper i fysik har fått mig att ändra 

några av mina idéer om hur den fysikaliska 

världen fungerar. 

Learning physics made me change some of 

my ideas about how the physical world 

works. 

7.  Jag spenderar mycket tid på att fundera och 

att förstå åtminstone några av härledningarna 

eller bevisen som gavs antingen på 

lektionerna eller i kurslitteraturen. 

I spend a lot of time figuring out and 

understanding at least some of the 

derivations or proofs given either in class or 

in the text. 

8.  Jag läser noggrant kurslitteraturen och 

arbetar mig igenom många av de exempel 

som finns där. 

I read the text in detail and work through 

many of the examples given there. 

9.  I den här kursen förväntar jag mig inte att 

förstå ekvationerna intuitivt, utan jag måste 

bara acceptera dem som de är. 

In this course, I do not expect to understand 

equations in an intuitive sense; they just have 

to be taken as givens. 

10.  Det bästa sättet för mig att lära mig fysik är 

genom att lösa många uppgifter hellre än att 

noggrant analysera några få i detalj. 

The best way for me to learn physics is by 

solving many problems rather than by 

carefully analyzing a few in detail. 

11.  Fysikaliska lagar har ett svagt samband till 

vad jag upplever i den verkliga världen. 

Physical laws have little relation to what I 

experience in the real world. 

12.  En god förståelse för fysik är nödvändigt för 

mig för att uppnå mina karriärsmål. Enbart 

ett bra betyg i den här kursen är inte 

tillräckligt. 

A good understanding of physics is 

necessary for me to achieve my career goals. 

A good grade in this course is not enough. 
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Nr. Svenska English 

13.  Kunskap inom fysik består av många delar 

information som var och en appliceras 

primärt till en specifik situation. 

Knowledge in physics consists of many 

pieces of information each of which applies 

primarily to a specific situation. 

14.  Mitt betyg i denna kurs bestäms först och 

främst av hur väl jag känner kursmaterialet. 

Förståelse eller kreativitet har väldigt lite 

med saken att göra. 

My grade in this course is primarily 

determined by how familiar I am with the 

material. Insight or creativity has little to do 

with it. 

15.  Att lära sig fysik handlar om att tillägna sig 

kunskap som specifikt förekommer i 

fysikaliska lagar, principer och ekvationer 

som ges på lektionerna och/eller i kursboken. 

Learning physics is a matter of acquiring 

knowledge that is specifically located in the 

laws, principles, and equations given in class 

and/or in the textbook. 

16.  När jag löser fysikuppgifter och mina 

beräkningar ger mig ett resultat som markant 

avviker från vad jag förväntar mig, så måste 

jag lita på beräkningen. 

In doing a physics problem, if my calculation 

gives a result that differs significantly from 

what I expect, I’d have to trust the 

calculation. 

17.  Härledningar eller bevis av ekvationer, under 

lektioner eller i kurslitteraturen, har inte så 

mycket att göra med problemlösning eller 

förmågor som jag behöver för att lyckas i 

denna kurs. 

The derivations or proofs of equations in 

class or in the text have little to do with 

solving problems or with the skills I need to 

succeed in this course. 

18.  Endast väldigt få, speciellt kvalificerade, 

människor är kapabla att verkligen förstå 

fysik. 

Only very few specially qualified people are 

capable of really understanding physics. 

19.  För att förstå fysik, tänker jag ibland på mina 

personliga erfarenheter och relaterar dem till 

området som analyseras. 

To understand physics, I sometimes think 

about my personal experiences and relate 

them to the topic being analyzed. 

20.  Det absolut viktigaste när man löser en 

fysikuppgift är att hitta rätt ekvation att 

använda. 

The most crucial thing in solving a physics 

problem is finding the right equation to use. 

21.  Om jag inte minns en specifik formel som 

behövs för ett problem under en 

examination, så finns det inte mycket jag kan 

göra (utan att fuska!) för att komma fram till 

den. 

If I don’t remember a particular equation 

needed for a problem in an exam there’s 

nothing much I can do (legally!) to come up 

with it. 

22.  Om jag kommer på två olika 

tillvägagångssätt på ett problem och det ger 

olika svar, så skulle jag inte oroa mig om 

det; jag skulle bara välja det svar som verkar 

mest rimligt. (Anta att det inte finns ett 

facit.) 

If I came up with two different approaches to 

a problem and they gave different answers, I 

would not worry about it; I would just 

choose the answer that seemed most 

reasonable. (Assume the answer is not in the 

back of the book.) 
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Nr. Svenska English 

23.  Fysik är relaterad till den verkliga världen 

och ibland hjälper det att tänka på 

sambandet, men det är sällan väsentligt för 

vad jag behöver göra i denna kurs. 

Physics is related to the real world and it 

sometimes helps to think about the 

connection, but it is rarely essential for what 

I have to do in this course. 

24.  Den huvudsakliga förmågan som jag får ut 

av denna kurs är att lära mig hur man löser 

fysikuppgifter. 

The main skill I get out of this course is 

learning how to solve physics problems. 

25.  Resultatet av en examination ger mig inte 

någon användbar vägledning för att förbättra 

min förståelse av kursmaterialet. Allt lärande 

som är förenad med en examination är i de 

studier som jag gör i förväg. 

The results of an exam don’t give me any 

useful guidance to improve my 

understanding of the course material. All the 

learning associated with an exam is in the 

studying I do before it takes place. 

26.  Att lära mig fysik hjälper mig att förstå 

situationer i min vardag. 

Learning physics helps me understand 

situations in my everyday life. 

27.  När jag löser de flesta prov eller 

hemuppgifter, tänker jag uttryckligen på de 

grundläggande koncepten för problemet. 

When I solve most exam or homework 

problems, I explicitly think about the 

concepts that underlie the problem. 

28.  Förståelse för fysik betyder i grunden att 

kunna minnas något som du har läst eller 

blivit visad. 

Understanding physics basically means 

being able to recall something you’ve read or 

been shown. 

29.  Att spendera mycket tid (halvtimme eller 

mer) på att arbeta med ett problem är slöseri 

med tid. Om jag inte gör framsteg fortare, så 

är det bättre för mig att fråga någon som vet 

mer än jag gör. 

Spending a lot of time (half an hour or more) 

working on a problem is a waste of time. If I 

don’t make progress quickly, I’d be better 

off asking someone who knows more than I 

do. 

30.  Ett betydande problem i denna kurs är att 

kunna memorera all information jag behöver 

kunna. 

A significant problem in this course is being 

able to memorize all the information I need 

to know. 

31.  Den huvudsakliga förmågan som jag får ut 

av denna kurs är att lära mig hur man 

resonerar logiskt om den fysikaliska världen. 

The main skill I get out of this course is to 

learn how to reason logically about the 

physical world. 

32.  Jag använder misstagen som jag gör på 

hemuppgifter och på proven som en ledtråd 

till vad jag behöver göra för att förstå 

materialet bättre. 

I use the mistakes I make on homework and 

on exam problems as clues to what I need to 

do to understand the material better. 

33.  För att kunna använda en formel i ett 

problem (speciellt i ett problem som jag inte 

har sett förut), behöver jag veta mer än vad 

varje term i formeln representerar. 

To be able to use an equation in a problem, 

particularly in a problem that I haven’t seen 

before, I need to know more than what each 

term in the equation represents. 

34.  Det är möjligt att klara denna kurs (få 

godkänt eller bättre) utan att förstå fysik 

speciellt bra. 

It is possible to pass this course (get a ‘‘C’’ 

or better) without understanding physics 

very well. 

35.  För att lära mig fysik krävs det att jag 

avsevärt tänker om, omstrukturerar och 

omorganiserar informationen som jag har 

fått på lektioner och/eller i kurslitteraturen. 

Learning physics requires that I substantially 

rethink, restructure, and reorganize the 

information that I am given in class and/or in 

the text. 
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B2. Bästa elev! 

 

Vi är två studenter som studerar på lärarprogrammet vid Uppsala universitet. Vi skriver en 

uppsats om hur elevers attityd till fysik och fysikundervisning påverkar deras val av 

utbildning. Vi gör därför en enkätundersökning med frågor som syftar till att ge oss förståelse 

över hur elever ser på sin fysikundervisning. 

 

Vi gör denna undersökning bland gymnasieelever för att få veta hur fysikundervisningen 

påverkar deras val av programinriktning samt eventuella framtida studieval. 

 

Deltagande i denna enkätundersökning är helt frivilligt och fram tills enkätinlämning kan du 

när som helst avbryta ditt deltagande. Alla inlämnade uppgifter kommer att behandlas 

konfidentiellt. Vilket betyder att det inte går att koppla enkätsvar till någon enskild person, 

med andra ord behandlas all data helt anonymt. Detta betyder att vi inte kan exkludera dina 

svar efter enkätinlämningen. Du behöver alltså inte vara orolig att någon ska få veta vad just 

du svarat på frågorna. 

 

Enkätsvaren av undersökningen kommer endast att användas i forskningssyfte och kommer 

inte att spridas till tredje part. Resultatet kommer i huvudsak att presenteras i en rapport vid 

Uppsala universitet. Uppsatsen kommer att publiceras via DIVA (http://uu.diva-portal.org) 

 

Genom att lämna in enkäten så samtycker du till att dina uppgifter används enligt 

beskrivningen ovan. 

 

 

Om du har frågor eller vill få tillgång till resultatet är du välkommen att kontakta:  

Martin Ahlholm 

E-post : martin.ahlholm.8541@student.uu.se 

Telefon: 076 83 58 198 

 

 

Vi som utför undersökningen tackar så mycket för ditt deltagande, det är till stor hjälp för oss! 

 

Medverkande studenter:  

 

Martin Ahlholm  Lars-Erik Larsson 

 

 

Handledare: 

Jonas Forsman 

E-post: jonas.forsman@physics.uu.se 

mailto:martin.ahlholm.8541@student.uu.se
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B3. Attityder till fysik och fysikundervisning? 

Ditt deltagande kommer att hjälpa oss att få en uppfattning om hur fysikstudier betraktas av dagens 
gymnasieelever. Det är därför viktigt att du har just dina erfarenheter och upplevelser i åtanke när du 
besvarar enkäten och inte utgår från hur det borde vara. Besvara med din första tanke och 
överanalysera inte innebörden av varje påstående. Lämna blankt om det är ett  påstående som du 
inte förstår, men har du ingen åsikt välj svarsalternativ 3. Om ett påstående är flerdelat och du inte 
håller med en av delarna svara 1 eller 2.  

Formuläret innehåller ungefär 40 ställningstaganden och beräknas ta tio minuter att besvara. 

Kön:   □ Man   □ Kvinna 

Årskurs:   □ 1:a  □ 2:a   □ 3:a  

Utbildning 

Nuvarande gymnasieprogram? ____________________________ 

Vilken inriktning på programmet läser du/kommer du att läsa?______________________ 

Har du funderingar på att byta program, om ”Ja” till vad?   □ Ja   □ Nej 

__________________________________________ 

Kan du tänka dig att söka till en eftergymnasial utbildning, om ”Ja” vilka är dina tre första val 

(specificera så gott du kan)?   □ Ja   □ Nej 

Första hand: __________________________________________ 

Andra hand: __________________________________________ 

Tredje hand: __________________________________________ 

Kryssa för de områden du kan tänka dig att studera inom efter gymnasiestudierna. 

□ Astronomi  

□ Datavetenskap 

□ Farmaceutiska 

□ Geovetenskap  

□ Historia 

□ Juridik 

□ Teologi 

□ Medicin 

□ Naturvetenskap 

□ Samhällsvetenskap 

□ Språkvetenskap 

□ Utbildningsvetenskap 

□ Vet inte 

□ Annat:_________________ 

________________________ 
 

Ringa in det svarsalternativ som bäst överensstämmer 

med dina erfarenheter. 

Stämmer 

inte alls 

Vet 

inte 

Stämmer 

mycket väl 

1. Jag kan tänka mig att söka till en eftergymnasial utbildning 
inom… 

 

f) teknik. 
g) biologi. 
h) kemi. 
i) fysik. 
j) matematik. 

1          2          3          4          5 
1          2          3          4          5 
1          2          3          4          5 
1          2          3          4          5 
1          2          3          4          5 

2. Allt jag behöver göra för att förstå det mesta av de 

grundläggande idéerna i denna kurs är att läsa litteraturen, 

göra de flesta uppgifterna och/eller vara uppmärksam på 

lektionerna. 

1          2          3          4          5  
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 Stämmer 
inte alls 

Vet 
inte 

Stämmer 
mycket väl 

3. Allt jag lär mig från en härledning eller ett bevis för en formel 

är att formeln är giltig och att det är okej att använda den i 

uppgifterna. 

1          2          3          4          5 

4. Jag går igenom mina lektionsanteckningar noga för att 

förbereda inför prov i denna kurs. 
1          2          3          4          5 

5. Problemlösning i fysik betyder egentligen att matcha problem 

med fakta eller ekvationer och sedan sätta in värden för att få 

ett nummer. 

1          2          3          4          5 

6. Kunskaper i fysik har fått mig att ändra några av mina idéer 

om hur den fysikaliska världen fungerar. 
1          2          3          4          5 

7. Jag spenderar mycket tid på att fundera och att förstå 

åtminstone några av härledningarna eller bevisen som gavs 

antingen på lektionerna eller i kurslitteraturen. 

1          2          3          4          5 

8. Jag läser noggrant kurslitteraturen och arbetar mig igenom 

många av de exempel som finns där. 
1          2          3          4          5 

9. I den här kursen förväntar jag mig inte att förstå ekvationerna 

intuitivt, utan jag måste bara acceptera dem som de är. 
1          2          3          4          5 

10. Det bästa sättet för mig att lära mig fysik är genom att lösa 

många uppgifter hellre än att noggrant analysera några få i 

detalj. 

1          2          3          4          5 

11. Fysikaliska lagar har ett svagt samband till vad jag upplever i 

den verkliga världen. 
1          2          3          4          5 

12. En god förståelse för fysik är nödvändigt för mig för att uppnå 

mina karriärmål. Enbart ett bra betyg i den här kursen är inte 

tillräckligt. 

1          2          3          4          5 

13. Kunskap inom fysik består av många delar information som 

var och en appliceras primärt till en specifik situation. 
1          2          3          4          5 

14. Mitt betyg i denna kurs bestäms först och främst av hur väl 

jag känner kursmaterialet. Förståelse eller kreativitet har 

väldigt lite med saken att göra. 

1          2          3          4          5 

15. Att lära sig fysik handlar om att tillägna sig kunskap som 

specifikt förekommer i fysikaliska lagar, principer och 

ekvationer som ges på lektionerna och/eller i kursboken. 

1          2          3          4          5 

16. När jag löser fysikuppgifter och mina beräkningar ger mig ett 

resultat som markant avviker från vad jag förväntar mig, så 

måste jag lita på beräkningen. 

1          2          3          4          5 

17. Härledningar eller bevis av ekvationer, under lektioner eller i 

kurslitteraturen, har inte så mycket att göra med 

problemlösning eller förmågor som jag behöver för att lyckas i 

denna kurs. 

1          2          3          4          5 

18. Endast väldigt få, speciellt kvalificerade, människor är kapabla 

att verkligen förstå fysik. 
1          2          3          4          5 
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 Stämmer 
inte alls 

Vet 
inte 

Stämmer 
mycket väl 

19. För att förstå fysik, tänker jag ibland på mina personliga 

erfarenheter och relaterar dem till området som analyseras. 
1          2          3          4          5 

20. Det absolut viktigaste när man löser en fysikuppgift är att 

hitta rätt ekvation att använda. 
1          2          3          4          5 

21. Om jag inte minns en specifik formel som behövs för ett 

problem under en examination, så finns det inte mycket jag 

kan göra (utan att fuska!) för att komma fram till den. 

1          2          3          4          5 

22. Om jag kommer på två olika tillvägagångssätt på ett problem 
och det ger olika svar, så skulle jag inte oroa mig om det; jag 
skulle bara välja det svar som verkar mest rimligt. (Anta att 
det inte finns ett facit.) 

1          2          3          4          5 

23. Fysik är relaterad till den verkliga världen och ibland hjälper 
det att tänka på sambandet, men det är sällan väsentligt för 
vad jag behöver göra i denna kurs. 

1          2          3          4          5 

24. Den huvudsakliga förmågan som jag får ut av denna kurs är 
att lära mig hur man löser fysikuppgifter. 

1          2          3          4          5 

25. Resultatet av en examination ger mig inte någon användbar 
vägledning för att förbättra min förståelse av kursmaterialet. 
Allt lärande som är förenad med en examination är i de 
studier som jag gör i förväg. 

1          2          3          4          5 

26. Att lära mig fysik hjälper mig att förstå situationer i min 
vardag. 

1          2          3          4          5 

27. När jag löser de flesta prov eller hemuppgifter, tänker jag 
uttryckligen på de grundläggande koncepten för problemet. 

1          2          3          4          5 

28. Förståelse för fysik betyder i grunden att kunna minnas något 
som du har läst eller blivit visad. 

1          2          3          4          5 

29. Att spendera mycket tid (halvtimme eller mer) på att arbeta 
med ett problem är slöseri med tid. Om jag inte gör framsteg 
fortare, så är det bättre för mig att fråga någon som vet mer 
än jag gör. 

1          2          3          4          5 

30. Ett betydande problem i denna kurs är att kunna memorera 
all information jag behöver kunna. 

1          2          3          4          5 

31. Den huvudsakliga förmågan som jag får ut av denna kurs är 
att lära mig hur man resonerar logiskt om den fysikaliska 
världen. 

1          2          3          4          5 

32. Jag använder misstagen som jag gör på hemuppgifter och på 
proven som en ledtråd till vad jag behöver göra för att förstå 
materialet bättre. 

1          2          3          4          5 

33. För att kunna använda en formel i ett problem (speciellt i ett 
problem som jag inte har sett förut), behöver jag veta mer än 
vad varje term i formeln representerar. 

1          2          3          4          5 

34. Det är möjligt att klara denna kurs (få godkänt eller bättre) 
utan att förstå fysik speciellt bra. 

1          2          3          4          5 

35. För att lära mig fysik krävs det att jag avsevärt tänker om, 
omstrukturerar och omorganiserar informationen som jag har 
fått på lektioner och/eller i kurslitteraturen. 

1          2          3          4          5 

  



 

B3-4 

 

Har du något att tillägga? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 


