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Sammanfattning

I flera rapporter som PISA-undersökningen (2012), Skolverket (2006; 2009; 2013) och 

Skolinspektionen (2010) genomfört har det framgått att svenska elevers intresse och resultat i ämnet

fysik förändrats i negativ riktning. I ett individ-samhällsperspektiv är det viktigt att vända denna

trend. I det här arbetet undersöks på vilket sätt den didaktiska forskningen i ämnet fysik påverkar

undervisningen i svenska skolan. Metoden som använts för att få information är kvalitativa

intervjuer med lärare från högstadie och gymnasium. Intervjuerna ljudinspelades och 

transkriberades för vidare analys. 

Resultaten pekar mot att den forskning som sker inom området fysikens didaktik har liten eller

ingen direkt praktisk påverkan på den undervisning som genomförs i klassrummen. I detta arbete

framkommer också att lärare provar nya undervisningsmetoder men att de relativt snabbt återgår till

sin traditionella stil. Eftersom antal intervjuade lärare och det geografiska området var begränsat är

det svårt att dra generella slutsatser. Undersökningen är ett stickprov i skolverksamheten men

resultaten ligger i linje med vad tidigare undersökningar visat. Forskningen inom ämnet behöver

undersöka orsakerna till varför detta sker och den behöver också hitta nya vägar att förmedla

framsteg samt undersöka hur implementeringen av resultaten kan förenklas. En av de två viktigaste

slutsatserna i detta arbete är att kommunerna behöver utveckla fortbildningen av lärare i fysik och ta

sitt ansvar för den praxisutvecklande forskningen i skolan. Den andra  är att skolinspektionen 

behöver göra en ny 2010 undersökning men denna gång statistiskt signifikant eftersom antalet

skolor som ingick i den studien var begränsat. En ny undersökning skulle geografiskt belysa

områden i behov av utveckling. Den skulle också skapa ett underlag förbeslutsfattare att rikta

resurser och åtgärder i syfte att införa effektivare utbildningsmetoder i skolan.



Abstract

In several reports as the PISA-investigation (2012), Skolverket (2006; 2009; 2013) and

Skolinspektionen (2010) the pupils’ results in physics are poor and have been declining for some

period. It is important to stop and change this trend. In this work, the impact of physics education

research (PER) on secondary and upper secondary education in Swedish schools is investigated.

The method used for data collection has been qualitative interviews with teachers. The results 

indicate that the impact from research is low and that there are several probable reasons. The results

show consistency with other research on the subject but are not statistically significant. One of the 

two most important conclusions is that the municipality organisation fails in responsibility for 

development of the education practice. The other is that there is a necessity for the Swedish school 

inspection authority to redo their investigation from 2010 but this time statistically significant. A 

new investigation would supply decision makers at municipality level with a better support to 

dedicate resources in order to introduce more effective teaching methods.

Nyckelord: Fysikdidaktik fysik projekt undervisning högstadie gymnasieskolan



1 Bakgrund

Ämneslärarutbildningen med inriktningen fysik och matematik på Uppsala universitet innefattar ett

projekt som syftar till att utveckla studentens förmågor till ett vetenskapligt arbetssätt. Efter att jag 

genomfört ett par kurser inom området fysikens didaktik fick jag inspiration och idén till detta

arbete. Då jag inte kunde identifiera och relatera de undervisningsmetoder som introducerades på

kurserna med mina egna erfarenheter från svenska grundskolan, gymnasiet och universitetet kände 

jag att jag ville undersöka varför.

Fysikdidaktik är ett forskningsområde som undersöker hur man lär sig ämnet fysik och är

en gren av den forskning som bedrivs i fysik. En viktig uppgift för den fysikdidaktiska forsknin-

gen är att söka efter och utveckla nya arbetssätt och metoder i skolan som kan öka effekten

av undervisningen på elevers lärande. På engelska kallas denna forskning Physics Educa-

tion Research och förkortas (PER). I fortsättningen av denna uppsats kommer fysikdidaktisk

forskning att förkortas med PER. Redan på 1980-talet publicerades de första

forskningrapporterna i American Journal of Physics som behandlade området och under 1990-

talet började European Journal of Physics publicera studier av fysikdidaktik. 2005 skapades

tidskriften Physical Review Special Topics-Physics Education Research (PRST-PER) av det in-

ternationella forskningssamhället och den blev senare omdöpt till Physical Review - Physics

Education Research (PR-PER). Det land som har satsat mest resurser och där man kan hitta de

flesta bidrag och resultat till detta ämne är USA.

Inom PER har den huvudsakliga tyngdpunkten i forskningen till stor del varit riktad mot in-

troduktionskurserna i fysik på universitetsnivå men på senare tid har intresset även riktats mot

högre nivåer. Flera av de områden där det idag forskas kring är diversifierade och kan delas in i

flera olika kategorier som till exempel hur man lär sig problemlösning, svårigheter inom speci-
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fika områden av fysiken, vardagsföreställningars inverkan på studenters lärande och effekten på

inlärningen, användningen av ämnet matematik inom fysik samt inte minst hur laborationer

påverkar inlärning och vetenskapliga resonemang (Guisola et al, 2014).

Skolinspektionen (2010) gjorde en studie av grundskoleelevers attityder till fysik. De skriver i sin

rapport "Fysik utan dragningskraft" att ämnet fysik uppfattas av många elever och studenter som

abstrakt, svårt och tråkigt. I rapporten kan man läsa följande stycke om svenska elevers attityder till

 fysik:

Av granskningen framgår att många elever tycker att fysik är tråkigt. Ett stort antal 

kommentarer som elever skrivit i enkäten handlar om detta, men orsaken varierar. 

Några elever skriver att det beror på att lektionerna är tråkiga medan andra kopplar 

den upplevda tråkigheten till att fysik är ointressant. Exempelvis skriver en elev: ”Är 

inte alls förtjust i fysik. Inget som intresserar mig. Undviker fysik så mycket det går.” 

Elever uppger också att fysik är svårt att förstå. En elev som verkar tycka att 

användningen av teoretiska modeller är svårbegriplig skriver i enkäten: ”Man fattar 

inget. De påstår att det finns saker som man inte sett och ändå ska sakerna se ut på ett

visst sätt.” En annan elev skriver: ”Fysik är svårt och man fattar inget av vad vår 

lärare säger. (Skolinspektionen, 2010, s 16)

Det är inte svårt att förstå att om ett ämne får den här typen av omdömen påverkar detta

elevernas attityd till fysik och val av utbildning senare i livet. Det är en viktig uppgift för lärare

att förändra inställningar och attityder till ämnet fysik. Fysik är ett av huvudområdena inom

naturvetenskap och kan upplevas som motsägelsfullt och ologiskt trots att det finns många inslag i 

den omedvetna vardagen. Att tillägna sig all den kunskap i ämnet fysik som mänskligheten har

konstruerat under historiens gång och skapa en egen förståelse för dessa principer kan

reflektionsmässigt verka direkt omöjligt.  Mängden stoff att behandla inom ämnet åskådliggörs på
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ett synligt sätt av tjockleken på den litteratur som ofta ingår. Elevers och studenters uppfattning om

fysikkurser på gymnasiet och universitetet är att de är tråkiga, att ämnet upplevs som svårt och att

det inte  anknyter till det vardagliga livet (Williams et al. 2003).

Randall .D Knight (2004), författaren till boken FIVE EASY LESSONS:Strategies for Successful

Physics Teaching hävdar att det genom blygsamma förändringar av klassrumsundervisning,

lektionsövningar och laborationer går att dramatiskt förbättra elevernas resultat och attityder till

ämnet fysik. Kurslitteratur utvecklad genom didaktisk forskning förbättrar dessa resultat ytterligare.

Han hävdar precis som John Hattie (2012) att även om verktyg och medvetande finns på plats är det

ändå läraren i slutändan som avgör om metoderna blir framgångsrika. 

Det finns vetenskapliga belägg för att en mer studentaktiv undervisning förbättrar

problemlösningsförmågan i större grad än traditionell undervisning (Hake, 1998). Den klassiska 

föreläsningen där kunskap transmitteras från sändande lärare till mottagande student genom förk-

laringar och redogörande via tavlan har visat sig ineffektiv i förhållande till andra evidens-

baserade metoder, eleverna lär sig mindre och mottagningen är försumbar. En evidensbaserad

metod definieras av författarna till artikeln Teaching and physics education research: Bridging the

gap som följande:

"A research-based instructional strategy is a specific pedagogical approach that has 

shown effectiveness through empirical measurement (quantitative and/or qualitative). 

Evaluation often takes the form of pre- and post-testing of student comprehension and 

skills to evaluate learning, and comparison to a control group that was taught using 

an alternate technique. The evaluation of research-based instructional strategies in a 

‘real’ setting (as part of a standard course) is particularly valued even though it often 

does not allow the study design to reach the same level of rigor possible in other fields

(e.g., medical trials)”.(Fraser et al. 2014, s 3)"
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Fraser et al. menar att effektiviteten av en evidensbaserad undervisningsmetod mäts genom

empiriska data, ofta före och efter genomförda försök. En jämförelse mot en kontrollgrupp som

undervisats med alternativ metod är viktig för att kunna validera resultaten. 

I en metaundersökning med över 6000 studenter som jämförde studentaktiv undervisning med 

traditionell visade Richard Hake på oväntade resultat. Det visade sig att om man ändrade 

undervisningen genom att räkna mindre standardtal, öka fokus på fysikaliska begrepp och låta 

studenter delta i diskussioner och förklara sin förståelse av begrepp så ökade den faktiska förmågan 

att räkna tal och lösa problem(Hake, 1998). Att räkna mindre gjorde eleverna bättre på att räkna och

lösa problem. Det är en kontraintuitiv insikt som säkert kan förvåna många, de flesta tror nog att 

man lär sig mer om man räknar mycket. 

Hake säger inte att det är dåligt att räkna många standarduppgifter,han visar dock att det är

ännu effektivare att använda en studentaktiv undervisning. Repetition är en stark mekanism för 

lärande (Bromage and Mayer, 1986) men om uppgifternas utformning och metoderna för att lösa 

dem inte ger en djupare förståelse blir effekten låg. Vetenskapliga studier har visat en skillnad i hur 

experter angriper och löser problem jämfört med hur vanliga studenter gör (Chi et al, 1981). 

Experterna har en mer sammanhängande bild av fysikaliska fenomen och en större verktygslåda att 

jämföra med. En förmåga som är viktig att förbättra är problemlösning. Det eftersträvansvärda 

resultatet för fysikundervisningen borde vara en  ökad problemlösningsförmåga som penetrerar 

längre och djupare än att endast försöka hitta rätt  ekvation som löser problemet.

Trots att den fysikdidaktiska forskningen har utvecklat undervisningsmetoder som har visat

sig effektiva och lagt ner stora ansträngningar för att nå undervisningspraktiken, tillämpas de i

liten utsträckning. Det är en intressant fråga att undersöka om detta stämmer och varför det

isåfall är så svårt för forskningen att nå ut till skolpraktiken (Fraser et al. 2014).
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2 Inledning

Att förmedla ett budskap och få mottagaren att förstå det man avser är inte alltid självklart och

hitintills finns inga kända universella undervisningsrecept som fungerar i alla situationer. Under ett

antal decennier har det forskats kring hur elever lär sig ämnet fysik och resultaten pekar ensidigt

mot att den högsta effekten på elevers lärande sker när eleverna själva är aktiva och interagerar i

klassrummet eller laborationssalen (Hake, 1998; Crouch and Mazur, 2001; Mc Dermott, 2016). 

Traditionell förmedlande undervisning tros härröra från den tid då präster predikade i kyrkan och

målgruppen intar precis som församlingen en i huvudsak passiv roll i undervisningen. Fördelen

med förmedlad undervisning är att en stor mängd information kan förmedlas till många under en

kort tid men det visar sig finnas gränser för hur mänsklig inlärning fungerar i praktiken (Chandler

and Sweller 1991). Det visar sig också att denna metod att förmedla information där läraren sänder

och eleven mottager är ineffektiv i jämförelse med andra metoder då man mäter effekten på elevers

lärande av undervisningen (Hake, 1998).

Mitt intresse för fysikens didaktik initierades av några kurser på ämneslärarutbildningen där

det tydligt framkom att vissa metoder att undervisa genererade bättre studieresultat än de

traditionella. Den ingående kurslitteraturen behandlade och presenterade forskningsresultat

som visade fördelarna med specifika undervisningsmetoder i jämförelse med den klassiska

förmedlande undervisningen av föreläsningstyp.

Ett uttryck eller begrepp för metoder som engagerar och aktiverar elever mer än traditionell

undervisning är på engelska ”active learning environment” (Knight, 2014). Att använda denna typ

av metodik kan exempelvis innebära att eleverna behöver förbereda och läsa in sig på kursma-

terial och böcker innan lektioner, vilka traditionellt endast använts till att förmedla och återge

textboksinnehåll utan fördjupning eller diskussion.
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Generellt bygger dessa specifika metoder på att elever eller studenter är  mer aktiva och

engagerade i sin egen lärprocess och undervisning. De diskuterar och formulerar begrepp med

egna ord och får direkt återkoppling på ett sätt som forskningen visar vara mer framgångsrik

för elevers lärande. Om man som lärare ställer sig frågan om man skapar en klassrumsmiljö

som främjar inlärning enligt dessa metoder kan följande citat beskriva detta på ett bra sätt.

"A possible litmus test to determine if an instructor is creating an active learning envi-

ronment is provided by the following question: in every lecture, does every student 

present an idea, justify it, and evaluate it through critical feedback from colleagues or 

an instructor?" (Fraser et al, 2014, s3)

Citatet innebär att om man skapar en sådan klassrumsmiljö där eleverna är aktiva i sin inlärn-

ing och där varje elev presenterar, diskuterar och utvärderar genom återkoppling nya kun-

skaper på varje lektion så har man ett elevfokuserat aktivt inlärningsklimat. 

Elevernas tid i det obligatoriska skolsystemet lägger grunden för det fortsatta studieintresset. 

Utan intresse, motivation och vilja når inte varje elev sin fulla potential. De kunskaper och 

färdigheter som eleverna erhållit efter genomförd utbildning på grundskola och gymnasium skall

motsvara en sådan nivå att de är tillräckliga för fortsatta studier på universitet och högskola. De

skall även främja individens intresse att deltaga som medborgare i det demokratiska samhället och

grunda viktiga beslut i samhällsfrågor på relevanta kunskaper (Skolverket, 2011). Det är därför ett

löpande intresse att vidareutveckla den undervisning och utbildning som genomförs i skolan. Hur

inlärning på högstadie respektive gymnasienivå fungerar kan givetvis skilja sig på individnivå av 

utvecklingspsykologiskaskäl men många av de vetenskapliga resultaten torde vara applicerbara för

en stor andel av eleverna i skolan.
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3 Syfte

Det här fysikdidaktiska projektet syftar till att undersöka hur forskningen inom fysikens di-

daktik (PER) påverkar fysikundervisningen i svenska skolsystemet. Jag vill undersöka på vilket sätt

undervisningen påverkas av den didaktiska forskningen i allmänhet och inom fysikområdet i

synnerhet. Ingrid Carlgren (2010) skriver i sin artikel Den felande länken: Om frånvaron och 

behovet av klinisk utbildningsvetenskaplig forskning att just avsaknaden på delaktighet från aktiva

lärares sida är en stor brist för skolutveckling och professionen hos läraryrket. Hon beskriver en bild

där lärarna marginaliserats i förhållande till skolutveckling och att de inte deltar i den

praxisutvecklande forskning som är nödvändig för att utveckla professionen så som exempelvis den

medicinska professionen gör med sin kliniska forskning (Carlgren, 2010). I följande citat beskriver

hon situationen för skolan:

"Inom utbildningsområdet är situationen den motsatta. Nästan alla forskningsresurser

går till universitetsbaserad akademisk forskning, inte till att lösa problem angående 

undervisning och lärande i skolan. Dessa har inom det pedagogiska forskningsfältet 

ofta betraktats som varande av teknisk karaktär och därmed inte i behov av en 

forskningsgrund." (Carlgren, 2010, s 301)

Stämmer bilden av att lärare generellt inte deltar i praktiknära didaktisk utveckling och fortbildning

inom ramen för skolan? Detta blir en sak att utreda vidare i undersökningen. Vidare konstaterar

 Fraser et al. (2014) i artikeln Teaching and physics education research: Bridging the gap följande:
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"It is in the best interest of physics instructors to make use of these thorough analyses 

to select the teaching methods most likely to yield the highest learning gains in their 

classrooms." (Fraser et al, 2014, s 14).

Det borde vara självklart för vilken yrkesprofession som helst att arbeta utefter principen att

använda den metod som ger det bästa resultatet, men som flera studier visar är tyvärr detta

inte alltid fallet i skolan. Att utreda och identifiera eventuella orsaksamband till varför det är

på detta sätt är ett annat viktigt syfte med denna studie.

Finns det ett syfte eller nytta med att undersöka om forskningsresultat tränger ut i verksamheten?

Min uppfattning är att om de framsteg vetenskapen producerar inte kommer samhället tillgodo

finns det en problematik som behöver åtgärdas. Att få insikt i hur, när och på vilket sätt det

arbete som utförs påverkar undervisningen är av intresse, att forska för forskandets skull är det nog 

få som är villiga att bidra för. Här håller Ingrid Carlgren (2010) med i sin analys, hon skriver:

"Situationen ger anledning att reflektera över forskningens bidrag till skolutvecklingen. 

Vilken slags forskning behövs (och till vad) om skolsektorn ska kunna utvecklas till en 

så kallad progressiv sektor?" (Carlgren, 2010, s 300)

Vidare skriver hon följande:

"Från kommunerna finns ett växande intresse för att satsa på forskning i anslutning 

till skolutveckling och antalet kommunfinansierade doktorander ökar. Från 

universitetsperspektiv uppfattas fortfarande det huvudsakliga problemet vara att 

lärarna och skolorna inte tar till sig forskningens resultat -ur skolperspektiv uppfattas 

däremot forskningsresultatens bristande relevans som ett stort problem." (Carlgren, 

2014, s 299)
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Stämmer den bild som Carlgren förmedlar, hur uppfattar lärare i svenska skolan situationen? 

Sammanfattningsvis är huvudsyftet att undersöka i vilken omfattning eller form som PER eller som 

Ingrid Carlgren kallar det "praxisutvecklande utbildningsforskning" påverkar den svenska 

skolutvecklingen. De frågeställningar som jag hoppas besvara utifrån syftet med studien är följande:

• Hur påverkar PER undervisningspraktiken i svenska skolan? 

• Vilka möjligheter och begränsningar finns det för att fortbilda sig som lärare i fysik?

4 Forskning och undervisning

Det här kapitlet beskriver inledningsvis kort traditionell undervisning, därefter behandlas ett avsnitt

om forskningsresultat och mänskligt lärande. Slutligen beskriver kapitlet ett antal 

metoder som visat sig vara effektiva för att öka undervisningens effekt på elevers lärande.

Traditionellt har undervisningmetoder inom naturvetenskapliga ämnen i allmänhet varit förmed-

lande utbildning till passiva mottagare (Hake, 1998; Raine and Collett, 2003). Läraren sänder ut

informationen i klassrummet och eleverna är mottagare. Om man gör en generell jämförelse med

språkundervisningen där elever förväntas förbereda sig på en faktatext och glosor innan 

lektionstart, skiljer den sig från undervisningen i naturvetenskap. Lektionspassen i

språkämnena genomförs ofta i seminarie- eller diskussionsform och förväntningarna på elever och

från elever är att man behöver förbereda sig innan lektionerna. 

Fördelarna med den klassiska undervisningen är att den är effektiv på att snabbt överföra
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information och till en relativt stor publik. Det som sätter gränserna är storleken på lokalen och

tempot i språket som informationen förmedlas. Knight (2004) jämför med att dricka ur en

brandslang, om tempot i undervisningen är för högt eller om progressionen i svårighet är för stor,

kan inte informationsmängden tillgodogöras. Att dricka ur en brandslang med fullt tryck är alltså 

lika omöjligt som att ta in en för stor informationsmängd. Enligt Knight (2004) har en  majoritet av 

eleverna har svårt att:

• Lyssna och behålla fokus och uppmärksamt i mer än 10-15 minuter.

• Behandla den mängd information som med för högt tempo under kort tid passerar hörsel

  och synorgan på ett kritiskt och återkopplande sätt, huvuddelen av informationen överfyller

  korttidsminnet utan att behandlas och glöms därför snabbt bort.

• Använda rätt studieteknik med anteckningar på ett strukturerat sätt.

Om man antar att ovanstående punkter stämmer kan man förstå att många elever har svårigheter att

följa monotona undervisningsmoment med en stor informationsmängd. Problemet med många

lektioner och föreläsningar är att de behandlar och återupprepar textboksinnehåll samt härleder

formler och deduceringar utan att fokusera på den begreppsmässiga förståelsen.

4.1 Forskning och lärande

Att forska om lärande kan innebära att undersöka hur pedagogik, psykologi eller didaktik in-

verkar på elevers lärande. Det kan också innebära kognitiv forskning om hur hjärnan fungerar

och hanterar information. Vad som tydligt har framgått i resultat från forskningen om hur

elevers lärande fungerar är att den standardiserade förmedlingen av information via föreläs-

ningar i klassrummet visat sig ogynnsam (Hattie, 2012; Knight, 2004). Undervisning i klass-

rummet är en dynamisk situation i realtid där läraren fattar beslut i händelser som påverkas
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av variabler som är svåra att förutsäga eller skapa generella recept för att följa. De variabler

som påverkar undervisningen kan vara ledarskap, gruppdynamik, arbetsmiljö, ramverk som

skolpolitik, fastställda överenskommelser, kroppsspråk, föräldrar, planering, disposition av

lektionen, undervisningmetod och oförutsedda händelser. Alla variabler har möjligheten att

påverka arbetsmiljön och utfallet av effekten på elevers lärande. Det intressanta för eleverna

och skolan är själva effekten på lärandet och den är också utsatt för bedömning och evaluering

i realtid av lärare som undervisar.  

En stor del av de utbildare som står framför elever och studenter har visat sig tillhöra de få som trots

svårigheterna med att ta emot informationen på traditionellt sätt ändå tillgodogjort den och

fortsätter traditionen med klassiska föreläsningar och lektioner. Det är inte enkelt att som lärare

förstå vad andra uppfattar som svårigheter och presentera alternativa lösningar då man själv 

inte kan relatera till detta faktum. 

Forskningen talar ofta om expertens sätt att organisera information och lösa problem. I expertens

hjärna är kunskaper och strategier strukturerade och logiskt rationella till skillnad hos elever där

strukturen är okontinuerlig, sporadisk och fläckvis orienterad (Bransford et al. 2000; Chi et al.

1981). Att ta hänsyn till och ha en förståelse för detta är viktigt då lärare planerar, genomför och 

utvärderar sin undervisning.

Alla lärare bör arbeta utefter principen att värdera effekten av den egna undervisningen. Detta för 

att vid behov ändra eller förbättra metod att undervisa, innehåll eller substans och andra

påverkbara variabler för att nå ett bättre resultat. Enligt Hattie (2012) är en mycket viktigt faktor att

lärare reflekterar över effekten av den egna undervisningen på elevers lärande och får återkoppling i

kollegiala sammanhang eller genom direkt uppföljning i klassrummet. Enligt Hattie (2012) ger även

höga förväntningar på eleverna en hög lärandeffekt och det bör vara enkelt att tillämpa och

kommunicera. 
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Det finns svårigheter och utmaningar i att sammanfatta hur undervisning påverkar

utbildningseffekten på ett enkelt och begripligt sätt. Många lärare önskar med största sannolikhet

ett kokboksrecept för undervisning som fungerar i alla situationer. Enligt den kognitiva forskningen

så har den mänskliga hjärnan en kognitiv begränsning som innebär att endast en viss mängd

information eller ny kunskap kan processas. Om denna mängd överskrids blir hjärnan överbelastad

och den kognitiva effekten går ned i förhållande till i vilken omfattning den överskrids (Chandler

och Sweller, 1991). Förmågan att överhuvudtaget processa någonting minskar ju större

överbelastningen blir. Detta implikerar direkt att de elever med exempelvis större svårigheter att 

kognitivt förstå fysik som tidigt under en lektion når den kognitiva gränsen inte lär sig något eller

får en kraftigt nedsatt förmåga att processa den förmedlade information. 

1998 genomförde Richard Hake en stor metastudie med 6000 deltagare där man testade stu-

denter på ett begreppsmässigt sätt på klassisk mekanik. Testet genomfördes vid första föreläs-

ningstillfället och efter sista undervisningsmomentet i slutet av terminen. Resultatet visade på

en effektstorlek för inlärning på 0.23 +/- 0.04 vid klassisk undervisning och 0.48 +/- 14 i effek-

tstorlek där eleverna var interaktiva deltagare (Hake, 1998). Som jämförelse kan nämnas att en

effektstorlek på 0.4 är genomsnittet av alla interventioner som genomförs för inlärning och där 0.2

räknas som låg effekt (Hattie, 2012) . Traditionell undervisning har alltså enligt Hakes metastudie

låg effekt på elevers lärande. Resultaten av Hakes undersökning är imponerande, studien är utförd

på 62 olika fysikkurser där man har använt ett diagnostiskt prov kallat FCI eller force concept

inventory. Av detta urval av 62 kurser var 14 av traditionell undervisningstyp mot 48 kurser med

något som Hake kallar "interactive engagement" (IE). Hake förklarar detta begrepp med

"Interactive Engagement" (IE) methods as those designed at least in part to promote 

conceptual understanding through interactive engagement of students in heads-on 

(always) and hands-on (usually) activities which yield immediate feedback through 
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discussion with peers and/or instructors, all as judged by their literature 

descriptions;"(Hake, 1998, s65). 

IE är en metod att öka den begreppsmässiga förståelsen där Hake menar att omedelbar återkoppling

av kamrater eller lärare är kännetecknande.

Fysikdidaktikerna Wieman och Perkins (2005) lyfter fram forskning som har visat att i princip varje

normal lektion genererar för mycket och ostrukturerad information att behandla för den mänskliga 

hjärnan. Detta faktum leder till eftertanke om hur mycket information den egna undervisningen 

genererar i klassrummet. Implikationen blir att den traditionella klassiska undervisningsmetoden

som generellt bedrivits under lång tid har varit olämplig med hänsyn till hur den mänskliga hjärnan

kognitivt fungerar. Metoden har överbelastat den kognitiva kapacititen för vad som är möjligt för

många av eleverna att bearbeta och tillägna sig. 

En fråga man kan ställa i sammanhanget är hur detta påverkar elevers attityder, resultat och

psykosociala arbetsmiljö när individen når den kognitiva gränsen lektion efter lektion. Ett vidare

argument är att när en individ nått sin personliga kognitiva gräns visar forskning (1991) att varje del

av ny information som når eleven bidrar till att att den kognitiva processen saktas ner ytterligare,

det blir bildligt sagt trögare och trögare ju mer information som når eleven och till slut kan ingen ny

information behandlas. Hur elever reagerar på detta vet vi antagligen redan, de tycker ämnet fysik

är ointressant och det relaterar inte till elevernas vardag (Skolinspektionen, 2010).

De åtgärder man kan vidta för att öka inlärningseffekten under lektionstid är följande: För det

första behöver stoffet presenteras på ett väl strukturerat sätt, mängden stoff som avhandlas

behöver begränsas, ny kunskap behöver länkas och relatera till elevernas tidigare kända kun-

skaper och slutligen behöver fackliga och krångliga språkliga termer undvikas i den utsträckning 
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det är möjligt. Vissa termer i fysik är svåra och har kanske inga synonymer som beskriver dem på 

ett sätt som gör det lättare att följa med i undervisningen.

En annan mekanism som starkt påverkar lärande är repetition. Repetition som inlärningsme-

tod kan vara tidskrävande och kräver fingertoppskänsla relaterat till ovan resonemang om

kognitiva begränsningar hos människor. Att repetera kvalitativa argument eller kunskaper

är kvantitativ undervisning i det avseende att den utförs vid flera tillfällen men bör ändå falla inom

ramen för vad forskningen anser vara gynnsam som undervisningsmetod (Bromage and Mayer,

1986).

4.2 Utbildningsmetoder med evidens

Ett recept ur en kokbok är enkelt att följa men recept med exakta mått är inte resultatet på

den fysikdidaktiska forskningen. De resultat och slutsatser som forskningen framhåller kan

användas för att prova nya metoder i att undervisa. Läraren kan pröva sig fram i klassrummet

för att utvärdera efterhand då varje undervisningssituation är unik och ofta bedöms i realtid.

En del metoder kan vara mer långsiktiga och behöva mer tid för att eleverna ska acceptera den nya

formen av undervisning,  att vara konservativ mot nya saker känner nog många igen sig i.

Det har också visat sig att efter en traditionell kurs i fysik upplever majoriteten av studenterna

att fysiken har blivit mindre intressant, har mindre koppling till verkligheten och består av

kunskaper som man endast behöver memorera i minnet. Hur duktig läraren är har förvånande

nog ingen större inverkan för elevernas resultat om det handlar om traditionell undervisning.

Eleverna lär sig endast utantill, memorerar fakta och lär sig recept för att lösa problem utan

att förstå de fysikaliska principerna. De uppfattar trots engagemang och ansträngningar från

läraren att ämnet fysik är tråkigt och utan verklighetsanknytning (Wieman & Perkins, 2005;

Williams et al. 2003).
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Ett hjälpmedel som kan användas för att öka inlärningseffekten är classroom response systems,

så kallade clickers, vilka är interaktiva hjälpmedel där läraren kan ställa frågor och få omedelbar

anonym återkoppling från eleverna. Skillnaderna för elevernas upplevelse är att detta ökar

intresset och blir en typ av spelform där man personligen lägger en insats beroende på vilket

svar man väljer. Dock är det inte självklart eller självinstruerande att använda clickers utan det

måste ske med eftertanke. Carl Wieman och Katherine Perkins skriver:

While the clickers provide some measure of what students are thinking, it is the 

specifics of the implementation–the change in the classroom dynamic, the questions 

posed, and how they are followed up–that determines the learning experience. These 

specifics need to be guided by an understanding of how people learn. Instructors must 

also make sure their students understand how and why the clickers are being used. If 

students perceive clickers merely as a way to give more tests, rather than as a method 

to improve engagement and communication, the clickers will be resented. Clicker 

questions (Wieman & Perkins, 2005, s 39)

Mentometerknappar kan användas för att snabbt få en uppfattning om elevers vardags- eller al-

ternativa föreställningar, vilka förkunskaper de har för att kunna justera och hitta rätt nivå på

undervisningen. De är även ett roligare sätt att ha läxförhör eller kontrollera att de har förberett

stoff innan lektionen.

Think, pair, share är en metod där man kan använda mentometerknapparna för att öka elevernas

engagemang och interaktion (Lyman, 1987; Kothiyal et al. 2013). Eleverna får inledningsvis en

frågeställning att fundera kring, därefter diskuterar man med en kamrat och jämför lösningar.

Slutligen diskuterar man lösningar i klassrummet med hela gruppen och läraren återkopplar vid 

behov. Sammanfattningsvis är mentometerknappar utmärkta för lärare att få en direkt återkoppling

från eleverna och utveckla och stimulera eleverna att öka sitt deltagande under lektionstid.
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Tillämpningarna av forskningsbaserade undervisningspraktiker har visat sig framgångsrika

när det gäller att förbättra resultaten och resultera i en ökad positiv inställning till ämnet fysik.

Evidensbaserad PER visar att icke traditionell undervisning ger resultat men det finns en diskus-

sion om applicerbarheten i skolans praktik. Forskningen genererar sällan exakta anvisningar att

följa och detta ställer givetvis högre krav på den enskilde lärarens förmåga att i undervisningen im-

plementera nya metoder. Hattie (2012) argumenterar mot färdiga utbildningspaket och anser

att det är i skapandet och diskussionen kolleger emellan som utvecklar professionen, metoder

med hög detaljupplösning begränsar det kollegiala perspektivet för att utveckla undervisningen.

Den terminologi som används i klassrummet kan innebära ett hinder för att uppfatta eller

avkoda innehållet i det som diskuteras. Genomförande av glosprov på begreppsförståelse en-

ligt think, pair, share kan vara ett bra sätt att inleda lektioner då elever med bristande kunskaper

inte behöver spendera tid och energi på att lista ut vad okända ord betyder. Efter glosprovet

har de större möjlighet att fokusera på sammanhanget i stoffet som förmedlas (Lyman, 1987).

Även kunskaper i ämnet matematik har stor betydelse för förmågan att förstå och ta till sig

fysikaliska fenomen vilket implikerar att detta är något man bör ta hänsyn till i undervisnin-

gen. Ett sammanfattande begrepp som didaktiska forskare som Richard Hake och Randall D Knight

med flera syftar på när de talar om alternativa undervisningsmetoder är begreppet ”active learning”.

Active learning kan innebära att eleverna i klassrummet:

• Tänker/talar/praktiserar ämnet fysik.

• Interagerar/diskuterar med sina klasskamrater.

• Får omedelbar respons på utfört arbete/redogöranden.

• Tar ansvar för sin egen undervisning där läraren fungerar som smörjmedel och inte
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drivmedel.

• Läser in sig på texter/kursböcker, deltar i aktiviteter och slutför uppgifter.

Vid sida av elevers och studenters begreppsförståelse för fysiken har forskningen också intresserat

sig för deras attityder och uppfattningar om ämnet fysik. Adams et al. (2006) genomförde 2006

undersökningen Colorado Learning Attitudes about Science Survey (CLASS).

Den undersökte förändringen av studenters uppfattningar om fysik vid starten och slutet av en 

termin. 391 studenter i en introduktionskurs i mekanik fick redogöra för sitt intresse för ämnet fysik

och hur de uppfattade frågeställningar. Det visade sig finnas en korrelation där de studenter som

hade uppfattningar liknade experternas uppfattningar också hade ett större intresse för ämnet. Den 

avgörande anledningen för ett ökat fysikintresse var kopplingen mellan fysik och verkligheten i

undervisningen. De skriver:

”This information would add to the existing evidence for the importance of designing 

teaching practices and curriculum that effectively develop expert-like beliefs in 

students”  (Adams et al. 2006, s 1).

Citatet pekar mot behovet av evidensbaserad kurslitteratur och undervisningspraktik för att

utveckla studenternas intresse för fysik. Vidare skriver C Wieman och K Perkins följande:

As a community,we must now ask ourselves,"How successfully are we educating all 

students in science? " This objective is very different from in the past, when the goal of

science education was primarily to train only the tiny fraction of the population that 

would become future scientists. The new, broader educational need does not eliminate 

the need to educate future generations of scientists. However, improving science 

education for all students is likely to produce more and better educated scientists and 

engineers.This claim is supported by data showing that the fraction of students who 

complete a physical science major in college is determined more by the students ’ 
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ability to tolerate traditional physical science instruction than by their ability to do 

science (Wieman & Perkins, 2005, s 1).

De skriver att målen för naturvetenskaplig utbildning har förändrats och att förbättra metoderna

för undervisningen så att fler kan tillgodogöra sig kunskaper resulterar i bättre forskare och in-

genjörer. Tidigare data visar att det fåtal som klarade och avlade högre examina berodde på

elevernas förmåga och inte undervisningens kvalité vilket är en mycket intressant slutsats.

Anne J Cox och William F Junkin III prövade 2002 att modifiera två laborationer i fysik och

ökade lärandeeffekten med i genomsnitt 50 till 100 procent. De adderade begreppsmässiga

frågeställningar på laborationerna som grupperna svarade på via internet och därefter diskuter-

ades under ledning av instruktör svaren med andra elevgrupper. Det som tillkommit var inslag

av så kallad "Peer instruction och Collaborative learning” (Cox & Junkin, 2002).

Peer instruction1 (PI) metoden är framtagen av Eric Mazur och implementerar tankarna bakom

begreppet active learning. Den förutsätter också att studenterna motiveras tillräckligt för att

förbereda sig innan lektionerna och forskarna bakom metoden har prövat sig fram för att hitta 

argument som motiverar eleverna göra detta. PI modifierar lektionerna så att man belyser

svårigheter i stoffet som avhandlas och engagerar eleverna genom aktiviteter där svåra fysikaliska 

begrepp behandlas. Eleverna får först tillämpa och därefter förklara dessa begrepp för kamrater. PI 

engagerar alla elever i klassen med genomtänkta frågestrategier. Lektionerna är uppbyggda av korta

presentationer med ett centralt lärandemål där varje presentation följs upp av ett begreppstest där 

eleverna får ett par minuter att formulera svaren (Crouch & Mazur, 2001). Termen "Det flippade 

klassrummet" eller kanske bättre på svenska inverterad undervisning beskrivs av Parappilly et al:

1 http://www.uq.edu.au/teach/flipped-classroom/docs/FAB/FABPeerInstructionTipsheet.pdf
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"Flipped learning"has become an all-embracing term to describe practices of 

inverting traditional notions of content delivery and learning activities. Students are 

provided with preparatory resources and materials that allow them, before class, to 

engage in a substantial way with the content” (Parappilly et al. 2015, s 2).

De beskriver en metod för grupparbete som blandar inslag av metoderna "TBL"2 eller team

based learning och "Jitt"3 just in time teaching som är olika metoder för det "flippade" klassrum-

met som givit bra resultat på introduktionskurser i fysik (Parapilly et al. 2015).

Team-based learning (TBL)  är ett sammanhängande ramverk för arbete i små grupper med ett

”flippat” eller spegelvänt kursinnehåll där studenterna kommer förberedda genom ett system som

uppmuntrar dem att  göra så. Eleverna lär sig genom att lösa relevanta, intressanta problem och

jämföra och diskutera lösningar med andra små grupper i klassrummet. Det är själva processen som

får studenterna motiverade att förbereda stoffet, utvärdera sina kunskaper och diskutera med andra.

Med TBL blir studenterna mer intresserade, engagerade och presterar bättre resultat på

examinationer än icke TBL-studenter  (Chung et al. 2009 ; Koles et al. 2010).

Just-in-time Teaching (JiTT)  använder återkoppling från uppgifter som studenter arbetat med före

lektion med aktuellt stoff. Målsättningarna med metoden är att öka inlärning, motivation och

förberedelser för att lektionstiden skall bli så effektiv som möjligt. Andra intressanta hjälpmedel

som kan användas för att påverka elevernas vardagsföreställningar och begreppsmässiga förståelse

är gratisprogrammet "Algodoo4" och det interaktiva simuleringsverktyget "PhET"5, det senare

grundat av Carl Wieman där begrepp och fenomen kan synliggöras på sätt som är svåra i

2 http://www.teambasedlearning.org/
3 http://jittdl.physics.iupui.edu/jitt/
4 http://www.algodoo.com/
5 https://phet.colorado.edu/
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verkligheten. 

5. Metod

Detta kapitel ger information om metoden samt en beskrivning av genomförandet och

informanterna. Kapitlet tar också upp de etiska principerna som styrt intervjuerna, ger ett kort

referat om hur datan analyserats samt en del om kvalitativa intervjuer. Information om metoden har

hämtats från En liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på intervju av Anna Hedin och C

Martin  (1996), The long interview  av Grant McCracken (1988) och Akademiskt skrivande 

av Ahrne, G., & Svensson, P. (2011). 

5.1 Genomförande

Inledningsvis skickades en intresseförfrågan via elektronisk post till rektorer på ett antal skolor. I

några fall besökte jag skolor på plats och efter samtal med rektorer sökte jag upp eller fick kontakt

med lämpliga kandidater för intervjuer. Jag fick också tips på informanter genom att ta hjälp av den

kontaktyta som lärarna på denna projektkurs hade. Att besöka på plats upplevde jag som ett 

snabbare och effektivare sätt att få tag på informanter eftersom det är bättre att få en personlig 

direktkontakt. Efter klartecken till deltagande bestämdes tid och plats för intervju som var avskild

och relativt fri från yttre störningar. Informanterna kunde fritt delge information utan att påverkas

av andra. Intervjuerna har varit  semistrukturerade med ett förberett frågeformulär (Bilaga 1) för att

kunna hålla sig till ämnet (Gill et al. 2008). Semistrukturerade intervjuer är ett mer flexibelt format 

för datainsamling jämfört med helt strukturerade intevjuer där respondenterna endast svarar på 
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färdiga frågor. Tankegångar och frågeställningar kan fångas upp och ge ett större djup till datan.

Informationsinhämtningen tillundersökningen skedde genom att intervjuerna med 5 olika lärare på

högstadiet och gymnasiet.Urvalet visade sig överensstämma bra med Grant McCracken’s råd att

”the less is more” (McCracken, 1988). Erfarenheten hos de intervjuade varierade mellan 5-40 år i

yrket och flertalet av dem hade arbetat på mer än en skola och på båda nivåerna högstadie och

gymnasium. Informanterna var  kvinnor och män vilket sammantaget givit ett relativt brett urval på

så få informanter. 

5.2 Etiska principer

De fyra forskningsetiska principerna som vetenskapsrådet fastställt ligger till grund för de in-

tervjuer som genomförts (Vetenskapsrådet, 2002). Inledningsvis tog jag kontakt med infor-

manterna personligen eller via informationsbrev (Bilaga 1) och förklarade syftet med intervjun

och att de forskningsetiska principerna skulle vara vägledande. De tillfrågades muntligen eller

skriftligen om de ville ställa upp för intervju och därefter skickade jag informationsbrevet

till de som jag talat med personligen. I det klargjorde jag att deltagandet var frivilligt och att de när

som helst kunde välja att avbryta deltagandet. Det framgick också att resultatet kommer att

publiceras vid universitetet men att det som framkommer i arbetet inte kommer kunna härledas till

person eller skola. Vid intervjutillfället medförde jag utskrifter av en medgivandeblankett som

informanterna fick läsa igenom och signera.

5.3 Dataanalys

Intervjuerna spelades in med diktafon och transkriberades i delar. Kvalitativa intervjuer är

subjektiva eftersom det är intervjuarens tolkning av det som sägs (Hedin, 1996). Det är alltså min 

personliga tolkning av intervjuerna som framkommit under analysen. Det finns en möjlighet att

21



återkoppla till respondenterna om det man analyserar fram, stämmer med det de syftade på men i

detta fall har jag inte gjort det. Under transkriberingen valde jag att bortse från delar som jag

uppfattade som oväsentliga och här finns ju en risk att man missar information. När 

transkriberingen var klar sökte jag efter innehåll som stämde överens med de frågeställningar som

finns i slutet på avsnittet syfte och markerade dem i färg. Kategorierna i resultatdelen bestämdes 

utifrån analysen av resultatet. 

5.4 Kvalitativ intervju

Metoden kvalitativ intervju  är mer induktiv än deduktiv eftersom informationen som framkommer

ger förklaringar på det man undersöker och den är subjektiv då tolkningen av datan sker av

intervjuaren. Intervjun i sig själv påverkas också eftersom intervjuaren styr utvecklingen med

uppföljande frågor. Urvalet är ofta begränsat vilket medför att det inte går att generalisera resultaten

eller dra statistiska slutsatser med signifikans .

Metoden med semistrukturerade kvalitativa intervjuer är också intressant då den är relativt komplex

att genomföra. För att få ett större informationsdjup behöver intervjuaren uppmärksamt följa med i

samtalet och ställa relevanta följdfrågor.  Det är också viktigt att skapa förutsättningar för ett samtal

och ställa frågor av relevans för uppgiften (Gill et al. 2008). 

Metoden ger också mycket information att bearbeta och tolka i ett senare skede och det som 

informanterna delger behöver analyseras ur flera olika perspektiv. Det är dock inte säkert  att det 

som framkommer under kvalitativa intervjuer överensstämmer med verkligheten. Det är möjligt att 

se olika saker då man betraktar samma händelse och att tolkningen av verkligheten inte alltid  är 

överensstämmande mellan två betraktare. Det finns också en risk är att intervjuerna drar ut på tiden 

och att både intervjuare och informant blir trötta vilket minskar fokus och kvaliten. Fördelen med en

o- eller semistrukturerad intervju är att  det finns en möjlighet att fånga upp intressanta saker som
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framkommer och man behöver inte hålla sig till ett fast formulär. Det kan vara svårt att komma ihåg

följdfrågor om respondenterna ger långa svar och det är därför en god idé att anteckna dem direkt.

Utmaningarna med kvalitativa intervjuer är flera, det gäller att skapa en god atmosfär och få en

avslappnad och intresserad informant som vill delge information eller engagera sig på ett djupare

plan. Att reflektera över sin egen undervisning är kanske inte något man gör speciellt ofta efter ett

tag och min uppfattning är att det kan ta lite tid innan man är inne på rätt spår tankemässigt. 

Informationen bör vara så lite färgad av den som intervjuar som möjligt och ge informanternas egna

bilder eller uppfattningar.

I vissa situationer kan det dock vara så att frågorna som ställs får informanterna att rekapitulera

saker ur minnet eller känna igen begrepp som glömts bort. Detta inträffade vid några intervjuer efter

att de hade avslutats.  

6 Resultat

I denna del presenteras resultatet av undersökningen som bygger på analysresultatet av

intervjuerna utifrån de frågeställningar som redovisats i kapitel 3. Analysen av respondenternas

svar resulterade i ett antal kategorier och i den första delen redovisas svar på frågeställningen hur

PER påverkar utbildningen i skolan. [I de fall citaten innehåller hakparenteser har jag tolkat det jag

uppfattar att respondenterna menar]. 

Det övergripande resultatet är att tiden av flera skäl inte räcker till för lärarnas praxisutveckling och

att kommunen och skolan inte organiserar möjligheter för den enskilda läraren att appropiera och

tillämpa PER.  En kort sammanställning av  svaret på frågeställningen hur PER påverkar

utbildningen i skolan är att den inte gör det alls eller i mycket begränsad uppfattning.

Praxisutveckling existerar inte på central nivå och om den förekommer är den ordentligt eftersatt.

Inte en respondent nämde någon form av verksamhet organiserad av kommuner för att höja den
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didaktiska kompetensen i ämnet fysik.

De hjälpmedel som nämns under intervjuerna är Algodoo, Pasco, PhET simulations, I/O lab,

Youtube och Excel där flera av lärarna utbildar eleverna i Excel. Det som begränsar många elever är

kunskaper i matematik och att kurser går parallellt med varandra där ett försteg i matematik hade

varit att föredra. 

Den första kategorin behandlar vilka kunskaper och kännedom som finns inom diskursen. Den 

andra hur man undervisar, vilka hjälpmedel samt didaktiska metoder som lärare använder eller

har provat i undervisningen. Den tredje och sista kategorin beskriver hur ledningen organiserar för

främjandet av praxisutveckling.

6.1 Forskningens kontaktyta

Vad intervjuerna i första hand visar är att informanterna i allmänhet inte har direkt kontakt

med den aktuella didaktiska forskningen inom fysikområdet. De har generellt en vag upp-

fattning om vad fysikdidaktisk forskning är och dess resultat. Det första steget i en kunskap-

sutveckling är först och främst att känna till att det finns nya kunskaper. En informant nämner:

"jag vet att det bedrivs forskning... men vad det leder till det vet jag inte"

För att kunna praktisera nya metoder som forskningen visar vara effektiva måste man

naturligtvis först känna till dem och ha kunskaper om hur de bör praktiseras för bästa resultat. 

Samtliga respondenter känner till att det forskas i PER men har låga kunskaper i ämnet. En

respondent nämner "känner till att det görs men har ingen naturlig kanal" som inte tyder på några

djupare kunskaper eller erfarenheter inom diskursen. Endast en av respondenterna hade

erfarenheter av kontakt med PER forskare vilket innebär att i endast ett fall av fem fanns en explicit
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kännedom om denna diskurs. En annan respondent uttrycker sig så här om didaktisk forskning:

”sen har man vid olika tillfällen hör talas om att man pratat om olika typer utav 

didaktisk forskning, och kanske framförallt på fysikens sida så det är inte nått nytt att 

det finns, men exakt vad som görs men vad som görs vet jag ingenting om, om jag skall 

vara helt ärlig”

och

”men jag vet att det förekommer forskning och att man försökte lyfta kompetensen i hela

lärarkåren just när det gäller fysiken, den är ganska eftersatt framförallt på 

grundskolan, många lärare är ju då biologi, kemilärare”

Citaten visar att informanterna saknar en naturlig kontaktyta mot forskningen. De känner till att det

finns forskning men tillämpar förmodlingen inte explicita fysikdidaktiska metoder i undervisningen.

Detta pekar mot att forskningens direkta påverkan på undervisningen är låg och följande citat kan

anses vara representativa för detta påstående:

"jag brukar väl börja med att skriva upp vilka sidor i boken jag har tänkt att gå 

igenom, sen går jag igenom de sidorna på tavlan, sen får dom lösa problem som finns 

i böckerna " 

eller

"man undervisar på det sätt som man själv blev undervisad"

Citaten tyder på att man undervisar enligt en klassisk undervisningsstil av förmedlande typ, det vill 

säga att man inte använder sig av metoder med mer studentaktiv undervisning.
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Det ligger i linje med vad Skolinspektionen skriver:

"Även en fysikundervisning som styrs av tradition och lärarnas tidigare erfarenheter 

kan leda till att eleverna inte utvecklar de kunskaper och förmågor som gällande 

kursplan avser. Om lärarna inte beaktar styrdokumentens innehåll kan de, år efter år, 

prioritera samma innehåll och undervisa på samma sätt trots att statens krav på 

utbildningen i ämnet förändrats." (Skolinspektionen, 2010)

De kanaler för informations- och kunskapsspridning som däremot nämns av respondenterna är pop-

ulärvetenskapliga skrifter som exempelvis tidningarna "Ny teknik", ”Fysikaktuellt” samt utbyte

mellan kolleger som en form av kollegialt ickesystematiskt samarbete. Detta sker oftast i

fikarummet eller på andra inofficiella mötesplatser. Den bild som framträder är att kunskaper

om evidensbaserade didaktiska undervisningspraktiker inte påverkar undervisningen i klassrummet

och om den påverkar är omfattningen begränsad. Följande citat kan anses svara på frågan hur 

mycket fysikdidaktisk forskning påverkar lärarens undervisning:

"Sen kan man se lite i massmedia det kan man inte undvika men det är inte så mycket"

eller

Vi har försökt att ta in sådana här moderna saker men jag vet inte, jag har inte lyckats

ta till mig det själv så att säga det känns som det tar för mycket tid att ställa upp och 

greja, att man inte är i samma klassrum hela tiden osv, jag har inte fysiksalen jämt 

och jag flyttar runt saker ibland och det tycker jag blir ganska jobbigt.

Dessa uttalanden stärker bilden av att forskningen har liten inverkan på det praktiska genom-
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förandet i skolan precis som Ingrid Carlgren (2010) skriver. Orsaksanalysen till detta beror på

vem man frågar, forskarvärlden eller lärarkåren. 

Flera respondenter nämner också lärarkandidater som en källa till information och utveckling. De 

kommer direkt från universitetet och kan sprida information om nya metoder som de utbildats på.

6.2 Hjälpmedel och identifierade metoder

När det gäller didaktiska metoder nämner flertalet begrepp som flipped classroom som de har

provat men därefter relativt snabbt återgått till sin vanliga undervisning. En informant nämner:

"Jag har också provat jag gav upp litegrann det får en del att förbereda sig innan men

det är så tungt att få alla att göra det [Svårt att få eleverna att förbereda sig, de 

förstår inte syftet]. Jag har mer traditionell undervisning"

Flippat klassrum är en didaktisk metod som kan användas i alla ämnen och är inte en specifik metod

inom PER. Om flippat klassrum skall bli framgångsrikt i fysikundervisningen för att utveckla 

elevernas kunskaper inom fysik bör forskarna fokusera på implementeringen av metoden.

Detta är precis det som Fraser et al. (2014) skriver:

”Physics education researchers should respond to practical concerns that are essential

to successful adoption of research-based instructional strategies.”(Fraser et al, 2014).

Om en lärare önskar införa det flippade klassrummet som enligt forskningen ökar

effekten på elevernas lärande, bör eleverna få tydliga motiv för att lägga förberedelsetid hemma.

Det kan också vara önskvärt med en mer detaljerad beskrivning av metoden så att

implementeringen blir enklare att genomföra för läraren. Det är dock inte självklart att detta

leder till större framgångar för att få elever att acceptera nya metoder. 
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Ett tredje hjälpmedel som används av flera informanter är internetbaserade videokanaler som

exempelvis ”Youtube”.  Här kan man relatera till begreppet ”flipped classroom”, när man inte

kan eller har möjlighet att visa fenomen i verkligheten framstår ”Youtube” som en kanal lämplig för

att åskådliggöra demonstrationer. Filmer motsvarande VHS eller dvd faller också inom denna

kategori där de används i syfte att väcka intresse och skapa diskussioner kring ämnet. Det kan 

också vara att det är ett symptom för just bristande resurser som en respondent nämner:

"Just nu använder jag det mera för att det finns för lite grejer, om jag inte har en 

vacumpump och inte kan blåsa upp en kokosboll då måste jag visa det som en film, det

är bättre än ingenting"

6.3 Ledarskap och utveckling

Ledarskap och styrning framträder som en kategori av vikt för ämnets utveckling.

I vissa fall upplevs det som bristande förståelse för den naturvetenskapliga verksamheten

eftersom en stor del av skolans ledande skikt ofta är humanister eller samhällsvetare.

Skolverket konstaterar i sin rapport att kvalitetsarbetet i fysik är ett av utvecklingsområdena:

"Få skolor bryr sig om fysikämnet i sitt kvalitetsarbete. Ofta prioriterar skolorna andra 

ämnen än fysik i kvalitetsarbetet. Skolorna sammanställer inte elevernas resultat i fysik,

och fysikundervisningen och kunskapsresultaten utvärderas och analyseras inte. 

Flertalet rektorer har svag kännedom om fysikundervisningen och intar en passiv roll i 

utvecklingsarbetet" (Skolinspektionen, 2010, s 8) 
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Detta är precis vad flera av informanterna nämner, rektorer med annan bakgrund än naturveten-

skaplig har ett mindre intresse och kanske svårare att utveckla dessa ämnen och personalkate-

gorier. Dessa praktiker har kanske olika språk 

och i vissa fall svårare att förstå de behov som föreligger, ett uttryck för detta är:

"skolledningen tycker likagärna att man kan köra alla experiment via internet på dator 

men det tycker inte jag är bra"

som en informant nämner under intervjun. För att rektorn, i det aktuella fallet, skall förstå läraren

behövs en dialog och diskussion om hur undervisning bedrivs bör förbättras. Respondenterna

nämner även laborationer i helklass med upp till 30 elever istället för halvklasser och att detta inte

fungerar. Lokalernas utformning och bristande utrustning nämns som anledningar till detta men

grundorsaken för besluten är enligt respondenterna ekonomi.

Ett annat resultat som också återkopplar till den andra frågeställningen om möjligheter för 

lärares fortbildning är att det saknas eller  upplevs som att det saknas en överordnad samordning 

från huvudmannen det vill säga arbetsgivaren kommunen.

Ett positivt resultat som framkommer är att en majoritet av respondenterna är positiva till att

deltaga i praktiknära forskningsprojekt om lärande i fysik. Det förenklar för forskare att prova eller

utvärdera nya metoder för undervisning och ger samtidigt lärare möjligheter att utveckla sig.

Formerna på ett sådant deltagande varierar givetvis från tillfälle till tillfälle men det flera initialt

uttrycker oro för är den återkommande tidsaspekten som diskuteras i nästa kapitel.

För att utveckla undervisningen är kollegialt lärande en faktor flera informanter nämner:
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”De kommer till oss genom naturliga personalomsättningar och att man diskuterar

 kolleger emellan."

De nämner att kollegialt strukturerad eller ostrukturerad kunskapsöverföring som en viktig

källa till återkoppling och nya kunskaper. Denna typ av informationsspridning kan komma

spontant via fikarumsdiskussioner eller på möten inom ämneslag eller studiedagar. Hur detta

ser ut skiljer sig från skola till skola och mellan kommuner. Att man diskuterar med kolleger är 

positivt då det har en hög effekt på elevers lärande (Hattie, 2012). Resultatet av intervjuerna visar

även att det inte sker någon återkoppling mellan nivåerna grund, högstadie, gymnasieskola och

universitet. Det finns inget känt system eller forum där man möts och diskuterar aktuell 

undervisning. Det sker alltså ingen återkoppling av de erfarenheter man drar, då nya elever inleder

ett stadie repektive lämnar ett stadie. Skolor och lärare får exempelvis ingen återkoppling från 

gymnasiet om eventuella luckor i kunskaper eller färdigheter. I bästa fall har lärarna haft goda

relationer med elever som återrapporterar personliga resultat. Citatet:

"De senaste 14 åren har jag inte haft ett enda klassrumsbesök"

Där citatet syftar på besök i kontexten återkoppling av lärarens undervisning och får stå som symbol

för hur lite återkoppling en lärare får på sin undervisning. Oavsett vilket är det chefers uppgift att

utvärdera och kvalitetssäkra verksamheten. Det är givetvis känsligt att få direkt återkoppling men

för kvaliteten på undervisningen och elevernas lärande är det viktigt att utveckla personal, även de

som kanske inte tycker det finns något att utveckla. Återkoppling är en viktig del för att utveckla

professionen och enligt Hattie har just återkopplingen på den egna undervisningen mycket hög

lärandeeffekt. Har man svårt att ta kritik eller inte vill utvecklas får man överväga sitt yrkesval. Jag 

har hitills personligen bara stött på ett enda exempel på en kommun som aktivt arbetade med att 
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utvärdera och utveckla lärarnas gärning med direkt återkoppling i klassrummet.

7 Diskussion och analys

I detta kapitel diskuteras inledningsvis resultatet på den första frågeställningen om hur PER 

inverkar på klassrumspraktiken i skolan. Det innefattar kollegialt lärande, implementering av nya 

metoder, praxisutveckling, hur tiden påverkar undervisningen och organisation med fysikdidaktisk 

utveckling som ram. I det andra delavsnittet diskuteras diskuteras den andra frågeställningen om 

möjligheter och begränsningar till fortbildning för lärare. Slutligen diskuteras i det sista delavsnittet 

metoden med kvalitativ intervju och hur detta projekt skulle kunna utvecklas vidare. 

Sammanfattningsvis bör sägas att orsaksanalysen i en generell kontext är komplex. Det kan vara 

många faktorer som samverkar vilket gör att  bilden av vad som utgör rotorsak till svårigheter inte 

alltid är glasklar. Är det exempelvis bristande ledarskap hos huvudmännen, är det 

forskningens sätt att presentera resultat eller är det en kombination av flera orsaker som medför att 

forskningsbaserade undervisningsmetoder inte praktiseras i klassrummet?

7.1 Kollegialt lärande, implementering och organisation

Varför är PER direkta påverkan på undervisningen så låg?

En anledning kan vara för att kunna tillämpa PER behöver lärare kunskaper om vad begrepp och 

metoder innebär. Det krävs även att man organiserar så att lärare får möjlighet att utveckla sin egna 

undervisning. När man inte ingår som medlem i en specifik praktik kan det vara svårt att förstå vad 

som sägs och då behöver språket anpassas så att även utomstående kan förstå det som skrivs i 

exempelvis forskarrapporter.  Detta kan påverka möjligheterna för den enskilde att fortbilda sig 

31



genom egna initiativ. Att beskriva metoder och resultat med ett enklare språk kan därför vara ett sätt

att underlätta för forskningsbaserade metoder att nå ut till skolan, speciellt för de mottagare som 

normalt sätt inte läser dessa. Att använda ett språk som alla förstår eller först definiera svåra ord 

gäller även när man undervisar. Som exempel är det viktigt att intentionerna med lärandemålen och 

kriterierna för att nå dessa framförs på ett språk som är tydligt och enkelt att förstå (Hattie 2012). 

Det nedslående resultatet på frågeställningen hur PER påverkar undervisningen påvisar dock inte 

att undervisningen är undermålig eller ger sämre resultat, tvärtom kan och visar till exempel 

forskningen att kollegialt samarbete ger hög effekt på elevers lärande (Hattie, 2012). Jag 

menar att kollegialt samarbete, som inte är en utbildningsmetod, ger högre effekt på elevers lärande 

än att inte samarbeta (Hattie, 2012). Samarbete är ett indirekt sätt för nya metoder och praktiker att 

spridas i skolan. Om en metod är enkel och fungerar bra får den säkert större spridning men de som 

praktiserar kanske inte kan sätta ord på, eller känner till bakgrunden för metoden. Detta kan ge ett 

negativt utslag på frågeställningen men vara så att den ända praktiseras i olika former. Att lärare inte

har explicit kännedom i diskursen fysikens didaktik innebär därför inte automatiskt att de är mindre 

effektiva som lärare eller inte använder effektiva metoder. Kollegialt samarbete är dock inget som 

uppstår naturligt utan det måste finnas ett visst klimat och en viss kultur för att det skall frodas. 

Ansvaret för att skapa ett klimat som främjar samverkan, lärande och trivsel är visserligen delat 

men det är skolledningen som har det övergripande ansvaret. Ledningen har även medlen för att 

styra och skapa förutsättningarna. Under intervjuerna framträder en känsla där informanter uttrycker

en uppfattning att styrningen och förutsättningarna för de naturvetenskapliga ämnena i hög grad 

beror på ledningens bakgrund. Det är naturligtvis inte positivt eller främjande för arbetsklimatet på

skolan om det förekommer särbehandling och diskriminering av ämnen utan att det motiveras från 

ledningens sida. Det är naturligt att man som ledare är färgad av sin bakgrund men det är en viktig 
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ledarskapförmåga att lyssna på och diskutera avvikande uppfattningar med sina medarbetare. Det 

finns alltid orsaker till konflikter eller anledningar som styr beslut, obekväma eller oönskade men 

utan att ledningen kommunicerar på ett tydligt sätt uppstår ett missnöje och känsla av 

undanskuffande bland den anställda personalen. Kommunikationen riskerar att hämmas och då 

kommer detta att påverka lärandet negativt på skolan. Den andra  anledningen till 

att PER direkta påverkan på undervisningspraktiken är så låg är alltså en ledningfråga på skol- 

eller kommunnivå.

När det gäller implementering av nya metoder citeras lärare ur Bridging the gap:

”I accept the value of interactive engagement techniques, but I do not have the 

additional time required to implement these approaches.” ”I tried to use clickers, but I 

didn’t see any improvements, so I returned to traditional lecturing.” ” There are too 

many choices of teaching innovations; I don’t know which to choose.” (Fraser et al. 

2014)

Citaten beskriver en verklighet där lärare saknar tid för att implementera nya ideer. De har

provat nya ideer men snabbt återgått till traditionell undervisning då resultaten inte var omedel-

bara. Detta stämmer överens med respondenternas uppfattningar:

”Flipped classroom, Jag har också provat jag gav upp litegrann det får en del att 

förbereda sig innan men det är så tungt att få alla att göra det. Jag har mer traditionell 

undervisning”

De beskriver också svårigheterna att ta del av och sålla i den informationsmängd som finns

tillgänglig digitalt, ofta på ett främmande språk. Språket kan vara en barriär för den information
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som behöver överföras. Det kan vara att artiklar eller resultat är på engelska eller att de har en

praktikspecifik eller fackspråklig utformning vilket motverkar eller utgör ett hinder för att ta till sig

informationen för den enskilde. Enligt Fjellström (2005) är det viktigt för en stark profession att

använda egna termer och definitioner som underlättar för professionens interna kommunikation

(Fjellström, 2005). Om det visar sig att kolleger på arbetsplatsen inte förstår detta "språk", kan det

hindra möjligheten att kommunicera på ett begripligt sätt.

En annan faktor eller variabel som kan ha betydelse för implementering av nya metoder

är mognadsprocessen hos individen. Enligt Piagets utvecklingsteori (1976) lämnar barn den

formella-operationella fasen kring 15 års ålder vilket kan innebära att metoder som inte är ap-

plicerbara i högstadiet kan fungera på gymnasiet (Piaget 1976) . I gymnasiet väljer eleverna

program själva och detta påverkar antagningsvis också implementeringen.

Hur skall man exempelvis få elever att förstå varför det är bra att förbereda sig på stoff innan 

lektioner enligt det flippade klassrummet. En respondent uttrycker sig:

”Dom får ta eget ansvar också, en grej som jag har lärt mig under åren tjata och säga 

till det gör jag, men inte i så stor utsträckning. Måste lära sig att ta eget ansvar och det 

växer från årskurs 1 till 3.”

Det indikerar att det sker en mognadsprocess under den här perioden och att man kan behöva ta

hänsyn till detta i undervisningen.

Ett alternativ som nämnts tidigare kan vara användningen av mentometerknapparna för att öka

incitamenten för eleverna att förbereda sig. Inledningen av lektionen kan vara att oförberett testa

kunskaperna på faktainnehållet med flervalsfrågor där elevernas responser mäts. Det är naivt att tro

att enbart detta kan motivera och stimulera elever att ägna sin fritid åt att förbereda sig för stoff i

ämnet fysik när mycket annat konkurrerar om uppmärksamhet och intresse. Denna utmaning ser
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jag som särskilt stor under högstadiet och gymnasiet, den så kallade tonårstiden. Man behöver

inte gå långt för att fråga hur man själv uppfattade sin verklighet vid den tidpunkten i livet.

Hur läraren löser uppgiften att få omotiverade elever att förbereda sig på stoff innan lektioner är en

nyckelfråga för att kunna bedriva undervisningen enligt begreppet active learning.

Lärarkandidater framkommer i resultatet som en potentiell källa till att ta del av forskningsresultat.

Det kan tolkas som att studenterna kommer med den mest aktuella uppdateringen i ämnets

didaktik. Lärarstudenten kommer utbildad med nya metoder och tankesätt vilka provas i

klassrummet och utvärderas av handledaren. Detta är givetvis en kanal för informationsspridning

från universitetet till den dagliga verksamheten i grund och gymnasieskola.

Nackdelarna och riskerna med att förlita sig på uppdateringar från lärarstudenter är flera, för

det första är det i en utbildningssituation där studenten får prova sig fram i klassrummet och

försöka hitta sin stil. Handledarens uppgift blir att kontinuerligt ge återkoppling och tips

efter genomförda lektionspass. Studenten bör sedan utveckla sin metod och genomförande

vid varje nytt tillfälle. För det andra kräver det enligt Knight (2004) tid, energi och envishet

för att införa nya metoder och arbetssätt vilket givetvis är gränssättande för en praktikpe-

riod. Vidare är andelen lärarkandidater med naturvetenskaplig inriktning för tillfället så låg

att denna eventuella informationskanal antagningsvis har en mycket liten effekt

eller inverkan i praktiken. Det uppstår också ett motsägande resonemang där lärarkandi-

dater genomför verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för att öva och lära sig hantverket men där

kandidaternas handledare i vissa fall ser det som en källa till förmedling av nya kunskaper och

metoder. Om VFU:n skall syfta till att sprida fysikdidaktiska rön till den skola där lärarkandidaten

gör sin VFU bör den vara utformad därefter och detta måste vara känt av alla parter för att få

optimal effekt. Att skapa goda relationer med elever är en viktig faktor och eftersom VFU är
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tidsbegränsad är det svårare för en lärarkandidat att få elevernas förtroende för en ny

utbildningsmetod.  

Slutligen bör det vara varje lärares strävan att utveckla den egna undervisningen på ett självreflek-

terande sätt men det är skolans ansvar att ge förutsättningar. Man kan inte förlita sig på lärarens

personliga drivkraft om man vill utveckla fysikundervisningen. En majoritet av informanterna i 

studien var positiva till att delta i forskningsprojekt om PER vilket är positivt. De nämner dock att 

det inte får ta tid ifrån undervisningen som ger eleverna förutsättningar att nå kunskapsmålen.

Det innebär i praktiken att resultaten av nya metoder behöver vara bättre och nåbara inom en

tidsperiod som är accepterad av deltagarna och gärna känd i förväg. När man som lärare be-

höver prova sig fram och samtidigt har svårt att förutse resultaten är det lätt att känna stress

i ett resultatinriktat samhälle med korta perspektiv. Vågar den enskilde läraren prova ett nytt

koncept som kräver långsiktighet och engagemang när skolledningens mål endast är att ha

nöjda kunder och attraktionskraft genom ekonomiska incitament? Lärarna upplever även att den 

mängd stoff som skall gås igenom i fysik är stort i förhållande till i timplanen. Jag menar att detta 

kan innebära att det blir en begränsning när det gäller att våga implementera nya metoder som till 

en början tar längre tid.

7.2 Fortbildning, möjligheter och begränsningar

Samordningen av utbildnings- och fortbildningsinsatser är mycket viktig för en professionell skola 

där utveckling och kompetens är ledstjärnor. Ingen informant kände till den ansvarige för ämnet 

fysik i respektive kommun vilket i praktiken innebär att det inte finns någon eller att den ansvariga 

är i det närmaste osynlig. Analogin med att konstruera något i en fabrik med en viss kvalité utan att 

det finns någon kvalitetsansvarig är som att säga följande, vi utbildar elever i skolämnen men det 

finns ingen utsedd ansvarig för utveckling eller uppföljning.
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Ytterligare begränsningar för att fortbilda sig som lärare är tidsaspekten i relation till klassens 

storlek. Ett exempel i resultatdelen är där lärare nämner svårigheter med att genomföra en 

laboration i helklass med uppemot 30 elever då det ställer helt andra krav på lokaler,planering och 

utrustning. Jag instämmer med lärarnas uppfattning. Det innebär en helt annan planerings- och

administrationstid med stora klasser. I relation till min frågeställning om lärarens möjligheter att

fortbilda sig som lärare i fysik minskar dessa om de upplever att tiden inte räcker till för den

vardagliga verksamheten. Om man är väldigt stressad över att hinna med sin undervisning är det

svårt att ta till sig och tillämpa nya metoder att undervisa. Att lärare själva i det läget skall ansvara 

för sin egen fortbildning i är orimligt. Det är ännu mer orimligt att i detta utgångsläge lyfta blicken

och prova nya undervisningsmetoder med för stunden obekräftade resultat. Tidsåtgången att

implementera och underhålla en ny strategi för undervisning behöver alltså förtydligas eller utredas

av forskningen. Svårigheten med all teori är ju att tillämpa den i praktiken.  Varje

utbildningssituation är unik men det viktiga är att undervisningen bygger på beprövade aktuella

kunskaper. I detta avseende hävdar exempelvis John Hattie (2012) att minskande av klasstorleken

inte har någon större effektstorlek på  elevers lärande men det kanske beror på hur man mäter. 

Som chef inom skolverksamheten kan man enkelt peka på denna undersökning och argumentera för

större klasser men det kan vara kontraproduktivt. Den enskilda faktor som enligt Hattie (2012)

påverkade resultaten mest var lärarna, i positiv och negativ riktning. Hattie hävdar alltså att mindre

klasser har liten effekt på elevers lärande samtidigt som  det är uppenbart att fler elever innebär 

större administrativ tidsåtgång. En lärare som har för många elever har inte tid att utveckla sin

undervisning vilket medför att Hatties resonemang inte riktigt håller. En respondent säger följande

om att utveckla undervisningen:

”tiden som sätter[gränsen], måste lära mig sätta mig in i den och sen liksom, liksom 

svårt å göra under pågående kurs”
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en annan uttrycker sig:

”det är svårt att hinna med kurserna generellt”

Det är svårt att dra slutsatser av enskilda delar ur en undersökning utan att se till helheten. Jag kan

med stöd av forskning hävda att större klasser inte påverkar utbildningskvaliten samtidigt som det

är självklart att det finns en övre gräns hur många elever det kan finnas i ett klassrum.

7.3 Metod och framtida studier

Eftersom datan från kvalitativa intervjuer med lärare är subjektiv kan man vidareutveckla detta

arbete med auskultationer i klassrummet. Inledningsvis vill jag förtydliga att resultaten endast

ger den bild av undervisningen som är lärarnas egna uppfattning. Hur de uppfattar att un-

dervisningen genomförs stämmer inte alltid med den verklighet som möter de forskare som

observerar praktiken i klassrummet. För att erhålla en högre upplösning av den bild som

framträder kan man enkelt utvidga detta projekt. Genom att komplettera med hur eleverna

upplever metoder och undervisningen i klassrummet skulle en studentenkät samt fysiska ob-

servationer i klassrummet kunna ge en utökad beskrivning av situationen. För det första är 

kvalitativa intervjuer subjektiva och därför en tolkning av den intervjuande, för det andra kanske

lärarens egna bild av den egna undervisningen inte överensstämmande med elevernas bild eller den

intervjuandes beskrivning vid en direkt auskultation i klassrummet. Auskultationer i klassrummet 

efter kvalitativa intervjuer ger därför ett ytterligare djup och dimension till ett arbete i detta format. 

I det fall där det fanns en direkt koppling till PER var den initierad av ett forskningsprojekt från

universitetet. Ett år senare hade projektet ingen större spridning på skolan vilket kan vara intressant
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att följa upp i vidare forskning. En orsak kan vara att eftersom tidsåtgången i den dagliga

verksamheten är omfattande finns det begränsat utrymme och energi att fortbilda sig på egen 

hand. Generellt sett är det svårt att implementera nya rön och praktiker, särskilt då resultaten är

okända för den enskilde läraren. Följande frågeställningar hade varit intressanta att utreda i

framtiden:

• Vad är det som får lärare och elever att ta till sig koncept som exempelvis flippat klassrum

 och vad hindrar dem att använda metoderna?

• Hur skall fysikdidaktisk forskning nå ut till undervisande lärare?

8 Slutsatser

Slutsatserna av frågeställningen hur PER påverkar undervisningspraktiken i svenska skolan som 

presenterades i syfte är följande:

• Den didaktiska forskningens direkta inverkan på undervisningen i skolan är mycket låg. 

I de fall forskningen påverkar undervisningen i klassrummet sker det indirekt

genom kollegial spridning och lärarkandidater.  Slutsatserna av detta är att kommunerna

som huvudmän behöver ta sitt ansvar för den praxisutvecklande forskningen i skolan och 

att forskare behöver förbättra kommunikationen gentemot användarna både när det gäller

språkutformning och användarvänlighet på instruktioner. Forskare behöver även 

marknadsföra resultaten på nya sätt, universitetens tredje uppgift är att kommunicera med

det omgivande samhället.
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• I Skolverkets kvalitetsgranskning från 2010 var det endast 35 utvalda skolor som ingick i

studien. Eftersom en hel del av det som framkommer i detta arbete sju år senare ligger i 

linje med Skolverkets rapport blir slutsatsen att en ny granskning behöver genomföras.

I en ny undersökning  bör fler skolor ingå för att göra granskningen statistiskt signifikant 

och bidra till ett underlag för att rikta eventuella åtgärder och resurser för beslutsfattare.

Frågeställningen om vilka möjligheter och begränsningar finns det för att fortbilda sig som lärare i

fysik genererar följande slutsatser:

• När tiden som kanske är den mest begränsade resursen i en lärares vardag saknas är det

svårt att fortbilda personal och implementera nya metoder. Det är självklart att aktiviteter

som främjar metodikutveckling kommer i andra hand om fokus ligger på att få den dagliga

verksamheten att fungera. Slutsatsen är att kommunerna behöver förbättra möjligheten till

fortbildning genom att utse ansvariga för detta och att möjliggöra för lärare att få 

kompetenta ersättare vid utbildning som sker under terminstid.

• Flera respondenter har exempelvis provat det flippade klassrummet men snabbt fallit 

tillbaka i klassisk undervisning eftersom metoden kräver långsiktighet och ett delvis 

annorlunda ledarskap. Slutsatsen är att vid införande eller försök av nya metoder behöver 

de följas upp och analyseras för återkoppling mot lärare och skolledning. Det är viktigt 

att skapa långsiktighet och en gemensam uppfattning för att förändra 

undervisningsmentaliteten.

• Eftersom flera informanter nämner att det saknas material, instruktioner för laborationer

och en gemensam övningsbank är slutsatsen att det behövs lokala eller nationella resurser

för att tillgodose detta. 
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9 Bilagor 

Bilaga 1: Informationsbrev

Information om medverkan i intervjuer för ett projektsarbete i fysik och astronomi vid Uppsala

universitet. Projektkursen om 15hp ingår som kurs under sista terminen på ämneslärarutbild-

ningen i fysik och matematik på Uppsala universitet. Projektet syftar till att undersöka hur och

på vilket sätt fysikdidaktisk forskning påverkar undervisningen i ämnet fysik på högstadie och

gymnasieskolan. Ett sätt att skaffa data till ett projekt är intervjuer med lärare där förhoppnin-

gen är att just du kan tänka dig att medverka genom att intervjuas i denna undersökning. Med

ämnet fysik avses kursplanerna för ämnet. Tidsåtgången för själva intervjun estimeras till ca 30

minuter och genomförs vid ett tillfälle. Om något visar sig vara oklart eller behöver komplet-

teras kan detta innebära att jag kontaktar dig vid ett ytterligare tillfälle. Intervjuerna kommer

att spelas in med diktafon motsvarande och alla uppgifter kommer att behandlas konfiden-

tiellt. I studien kommer inga namn på personer eller skolor att lämnas ut. Datainsamlingen

kommer att analyseras i efterhand och materialet kommer att raderas när studien är klar. Delt-

agandet i undersökningen är helt frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande

utan närmare motivering. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid

Uppsala Universitet. Det finns möjlighet att ta del av studien om önskemål finnes.

Med vänlig hälsning

Markus Pudas Uppsala 17/11 2016
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Bilaga 2: Intervjufrågor

• Känner du till att det bedrivs fysikdidaktisk forskning och vad är i så fall din uppfattning

om den? Var, när hur har du kommit i kontakt med den (t.ex. lärarutbildning, fortbild-

ning som exvis lärarlyft), vetenskapliga tidskrifter och böcker, populärvetenskapliga eller

fackliga tidskrifter, tips från kollegor, etc.)

• Hjälper fysikdidaktisk forskning dig i din undervisning? På vilket sätt? Varför inte? Hur

är den att implementera i undervisningen? Finns det några Svårigheter/hinder att införa

nya utbildnings/undervisningsmetoder i skolan?

• Har du deltagit eller skulle du vilja delta i praktiknära ämnesdidaktisk forskning, som

lärare i samverkan med didaktiska forskare? Vad skulle du vilja studera?

• Får du återkoppling/feedback på din insats som lärare? På vilket sätt, när, av vem?

(slutet av terminen/ genom nationella prov/elevenkäter/besök i klassrummet)? Vad är

dina tankar kring det?

• Vilken typ av fysikdidaktisk forskning, framtida eller aktuell tror/anser du skulle kunna

utveckla dig och din undervisning?

• Har du några egna speciella strategier eller metoder som är effektiva för elevers lärande

på fysiklektioner/ laborationer? (Hur kom du på detta?)

• Vad är det svåraste med att undervisa i ämnet?
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