
Hur utvecklas fysiklärarstudenters 
professionella identitet i samspel med 
utbildningens olika miljöer? 

•  Hur skiljer bilden av en fysiklärare sig 
åt i lärarutbildningens olika miljöer? 

•  Vad bör fysiklärarstudenter lära sig? 
•  Vad karaktäriserar en bra fysiklärare? 
 
 

Vad innebär det att vara en bra fysiklärare och 
vilken kunskap värdesätts? I en första pilotstudie 
ska vi genom enkäter, intervjuer och studier av 
läroplaner undersöka hur nyckelpersoner i dessa 
miljöer ser på fysiklärarutbildningen.  
Val av metod och teori kommer att baseras på 
resultaten av denna studie. Vi förväntar oss att 
frågor rörande genus, social bakgrund, makt och 
status kommer att påverka analysen (Danielsson 
2009; Beijaard m. fl. 2000). 

Pilotstudie – Hur ser nyckelpersoner på 
fysiklärarutbildingen?  

Motivationen för det här projektet är bristen på 
behöriga fysiklärare på gymnasienivå kombinerat 
med det väldigt låga söktrycket till Sveriges 
fysiklärarutbildningar. Våren 2012 examinerades 
bara 16 nya fysiklärare i hela Sverige 
(Lärarförbundet 2012). Vi frågar oss varför det är så 
få som vill bli fysiklärare och hur vi kan ändra på 
detta. För att kunna angripa dessa högaktuella 
frågor behövs information om det system som 
fyskilärare utbildas i idag. 

Stor brist på fysiklärare och 
fysiklärarstudenter 

Detta är några av de generativa frågor som bildar 
grunden för det här nystartade projektet vars fokus är 
hur fysiklärarstudenters professionella identitet 
skapas och utvecklas i samverkan med de 
professionella och disciplinära diskurser de möter i 
sin utbildning. 

Fysiklärarutbildning utspelar sig i tre miljöer: en 
fysikinstitution, en lärarutbildningsinstitution och 
skolor under VFU. Fysiklärarstudenten ska foga 
samman intrycken från dessa delar till någonting 
helt, som i resonans med egna mål och 
förväntningar ska skapa en framtida professionell 
läraridentitet. Samverkar dessa miljöer för att ge 
bilden av en fysiklärare eller bidrar de med 
motstridiga bilder?  
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