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Sammanfattning 
Studenter som söker sig till fysikutbildningar på universitetet drivs ofta av ett stort intresse för 
ämnet. Samtidigt är kandidatprogrammet i fysik vid Uppsala universitet ett program drabbat av 
en relativt hög andel avhopp. Det här arbetet syftar till att redogöra hur fysikens 
intresseskapande delar ser ut, vad de innehåller och hur de delarna påverkar studenters bild av 
fysiken. De flesta studenter möter fysiken främst genom gymnasieskolan eller 
populärvetenskapliga medier som dokumentärer, filmer, tidsskrifter eller internet. 

Projektet utgår från två studenters syn och förväntningar på fysiken. Undersökningar 
genomförda i arbetet visar att studenters förväntningar kan vara höga eller rent av orimliga för 
universitetsfysiken att leva upp till. Det kan komma ur att mer avancerade fysikområden ofta inte 
presenteras i sin verkliga skepnad då det krävs förenklingar och visualiseringar av komplexa 
fenomen för att de ska kommuniceras väl till mottagaren. Speciellt inom populärvetenskapen. 

De två studenter som är intervjuade i arbetet uttryckte sig som så att de initialt var intresserade 
av att forska och läsa den mystiska fysiken som ger svar på universums komplexa frågor. Dessa 
förväntningar har förändrats under studietidens gång och ersatts av andra mål mer förankrade i 
hur fysiken och fysikstudier ser ut. Vad det innebär att läsa fysik kommer som insikt efter möten 
med universitetsfysiken och studenter bör vara redo se skillnader mellan initiala förväntningar 
och den faktiska fysiken för att kunna ta till sig och utvecklas under studiernas gång.  

Ett sätt att minska dessa skillnader är att gymnasieskolan behandlar mer avancerade fysikavsnitt, 
som kvantfysik, på ett mer matematiskt och abstrakt sätt. Universitetet kan i sin tur ha ett mer 
konceptuellt tillvägagångssätt i den första kursen studenterna läser inom området. Det kan 
resultera i en djupare konceptuell förståelse och större andel studenter med examen. 
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Abstract 
Students applying for educations in physics at university level are often driven by a large interest 
in the subject in question. At the same time, the Bachelor’s programme in physics at the 
university of Uppsala has been suffering a relatively large amount of student dropouts. Amongst 
other, this report will account for the parts of physics that create interest, of what they consist 
and how the latter mentioned effects students’ perception of the subject.  
Most students encounter physics through high school and popular scientific media such as 
documentaries, movies, articles or via the Internet. 
The project is based on two students' vision and expectations of physics. Surveys conducted in 
the work shows that students' expectations can be high or even unreasonable for university 
physics to live up to. Due to the fact that more advanced physics often need simplification and 
visualizing of complex phenomena in order for people to understand, it can sometimes be 
difficult for the university to match the expectations of the students.  
The two students interviewed in this report expressed that they were initially very interested in 
further research in the subject as well as solving the complex and mysterious enigmas of the 
universe. However, these expectations changed during the course of the programme and were 
replaced by more realistic goals. After having encountered university physics, one realizes what it 
actually means and one should therefore be prepared for differences between one’s initial 
expectations and what the actual subject of physics is in order to be able to acknowledge the 
subject and develop during the course of the programme.  
One way one can decrease these differences is by the high school programmes treating more 
advanced physics, such as quantum physics, in a more mathemathical and abstract way. The 
university, on the other hand, can adapt their way of presenting the first advanced courses the 
students take to a more conceptual approach. This may not only result in a deeper conceputal 
understanding of advanced physics but more importantly, more students actually graduating.  
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2 Bakgrund 
Det här arbetet riktar sig mot att kartlägga vad som är intresseskapande inom fysiken och hur de 
delar som ses som mest attraktiva faktiskt utmärker sig samt vilka specifika intressen en blivande 
student kan ha och hur utvecklingen av intresset ter sig under studietiden. Detta i syftet att 
utreda hur de intresseskapande områdena påverkar studenters förutsättningar att fullfölja en 
fysikinriktad universitetsutbildning. Då det under flera år, 2007-2012, varit en relativt hög andel 
studenter som inte fullföljt studierna på kandidatprogrammet i fysik vid Uppsala universitet så är 
det motiverat att se till vilka bakomliggande faktorer som kan finnas för detta. Arbetet 
undersöker om detta kan bero på att bilden som finns av fysik hos studenter formas utifrån en 
rad olika informationskällor som studenters förväntningar sedan kan anpassa sig efter. Alla de 
informationskällor som finns för intresseskapande och förväntningar skapar tillsammans 
komplexa bilder som universitetsfysik ska leva upp till för en student. Problematiken uppenbarar 
sig när förväntningarna (höga som låga) sätts på prov av den faktiska universitetsfysiken och hur 
denna konfrontation sedan hanteras av studenten.  

2.1 Tidigare forskning 

Frågor kring val av och deltagande i utbildningar i teknik och naturvetenskap är många och 
viktiga att reflektera över som student och lärosäte. En introduktion till fältet och många 
intressanta exempel finns exempelvis i Henriksen, Dillon & Ryder (Eds.) (2015). I mitt arbete har 
jag valt att titta närmare på hur motiven för valet av utbildning visar sig om vi ser till studenters 
syn på fysikstudier samt hur deltagandet i utbildningen kan påverkas under studietidens gång. 
Anledningarna till att läsa fysik på eftergymnasial nivå är många och grundade i olika 
föreställningar om vad fysik är. Som Holmegaard, Madsen & Ulriksen (2015) tar upp och 
undersöker så har studenter olika uppfattning och inställning när det kommer till 
vidareutbildning inom naturvetenskapliga ämnen. Ett problem som många studenter kan drabbas 
av menar Holmgaard, Madsen & Ulriksen (2014) är att deras förväntningar på universitetsstudier 
kan skilja sig mot hur studierna sedan ser ut. Avståndet mellan de faktiska fysikstudierna och 
studenters förväntningar på fysik kan vara stort och leda till att intresset för ämnet tynar bort.  

Skulle det vara skolan som ligger till grund för intresset för fysik så finns en möjlighet att det är 
de avancerade kurserna som ses som intressanta och lockar till eftergymnasiala studier. Det kan 
då vara ett problem för fullföljandet av studierna att de kurserna ligger sent i utbildningen. 
Studenterna kan känna att det inte finns någon relevans i de kurser som de läser fram till de 
senare åren då de stöter på de intresseskapande avancerade kurserna med det specifika 
intresseområdet. När studenterna når den intressanta delen finns det en risk att det är en liten del 
av hela utbildningen eller att delen inte motsvarar de förväntningar studenterna har sedan innan. 
Verkligheten kan alltså skilja sig från förväntningarna speciellt i mer avancerade kurser som 
kvantfysik. Där de faktiska fysikstudierna är mindre “coola” än många studenter har bilden av. 
Johansson et al. (under tryckning) tar speciellt upp hur kvantfysik behandlas på universitetet och 
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hur studenter måste anpassa sig till att främst räkna systematiskt utan vidare förståelse för den 
konceptuella kvantfysiken. 

I en tidigare undersökning (nybörjarenkät studenter som påbörjat utbildning 2014 & 2015) som 
gjorts på Uppsala universitet och kandidatprogrammet i fysik samt civilingenjörsprogrammet 
med inriktning teknisk fysik har man frågat förstaårsstudenter varför de har valt att studera fysik 
och vad de mest ser fram emot på utbildningen. Ett sätt att diskutera de mönster som finns i 
sådana undersökningar ges av  Andersson & Linder (2010), som utifrån liknande data diskuterar 
olika diskursmodeller som man kan dela in förstaårsstudenter i fysik i. Det framgår i 
undersökningen hur de olika diskursmodellerna klassificeras med avseende på motivationsfaktor 
och slutmål med utbildningen hos studenterna. Det diskuteras hur studenter med olika 
förväntningar och slutmål klarar av utbildningen och det är intressant att fundera kring de 
fallgropar som finns på vägen. Här väcks många frågor kring vilka motiverande faktorer som 
skapar, statistiskt, bäst förutsättningar för att fullfölja ett fysikinriktat universitetsprogram. 
Andersson & Linder (2010) visar till exempel att de som verkar klara sig allra bäst på 
utbildningen i Teknisk fysik är de som i huvudsak identifierar sig med programmet, snarare än 
ämnet. 

Många kandidatstudenter ser fram emot senare delen av utbildningen, vilket kommer fram i 
nybörjarenkäten, men vägen dit kan vara längre och svårare än man väntat sig. De avancerade 
kurserna ligger långt bort för en förstaårsstudent och om det är avancerat innehåll som har lockat 
till utbildningen finns det risk att det intresset försvinner med tiden. Aronson (2010) undersöker 
hur gymnasieskolans lärare väljer att disponera sin undervisning efter centrala innehållet och vad 
de ser som de viktigaste delarna inom fysiken. Den prioriteringen påverkar elevernas bild av 
fysiken och skapar förutsättningar för intresset av fysik. En aspekt i detta är hur läroplanen för 
gymnasieskolan förändrades vid övergången från Lpo94 till Lgy11. Då Lpo94 bestod av lösare 
formuleringar av kriterierna för vad kursen Fysik B skulle innehålla i jämförelse med hur det ser 
ut i gymnasieskolan idag för Fysik 2 iom Lgy11. 

Populärvetenskapen är en av de källor som studenter ser som intresseskapande och beskrivande 
för vad fysiken är och behandlar. Dokumentärer och populärvetenskapliga tidskrifter framställer 
fysiken så att dess koncept ska kunna väcka en nyfikenhet hos människor som annars inte 
kommer i kontakt med fysiken. Artikeln Apropå Fuglesang (Hansson & Lindahl. 2007) behandlar 
hur elever ser på möjligheten att människor i framtiden ska kolonisera andra himlakroppar, i 
första hand Mars, efter ett uttalande som Christer Fuglesang gjorde om saken. Elevernas svar på 
den frågan var spridda och artikeln visar på att det beror på vilken världsbild eleven har och den 
ideologi som eleven identifierar sig med. En annan del av detta är den science fiction som finns 
främst inom filmindustrin och det kan skapa en bild av fysiken som “cool” och mystisk. Science 
fiction och dess intresseväckande inverkan för blivande studenter diskuteras av Hasse (2014). 
Populärvetenskapen bidrar till komplexa förväntningar för studenter och det är inte självklart att 
dessa bilder överensstämmer med utbildningssystemet. 
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2.2 Problemformulering 

Intresset för fysik ser olika ut för varje individ. Intresset kan vara grundat i olika delar av 
fysikvärlden och det skapar förväntningar efter hur fysiken porträtteras i just den delen. Vid 
universitetsstudier förväntas dessa förväntningar infrias av kurser och program. För att läsa fysik 
på universitetsnivå måste man ha en grundutbildning på gymnasienivå och skillnaden mellan 
dessa två nivåer är ofta större än studenter inser från början. Det kan komma att krävas en inre 
förhandling av synen på fysik för att hantera övergången och anpassa sig till universitetets syn på 
ämnet. De motiv som finns innan starten av utbildning kan komma att förändras med 
studietidens gång. Studentens bild av fysik kommer att jämföras med universitetets bild av fysik 
och verkligheten (som jag väljer att kalla universitetets bild) blir svår för många studenter att 
hantera. De specifika fysikområden som initialt skapat en nyfikenhet och ett intresse, vare sig det 
är från populärvetenskap, gymnasieskolan eller andra källor, kan misslyckas med att infria 
förväntningarna när det behandlas på universitetet. Nybörjarenkäten och gymnasieenkäten visar 
att kvantfysiken är en stor del i intresseskapande och motivation för fysikstudier. 

I arbetet används frekvent begreppen: förväntning, förhandling och förändring. Dessa syftar till 
studenters relation och bild av fysik och innebörden av termerna förklaras mer ingående nedan. 

Till att börja med ser vi till vilka förväntningar en student har på ämnet, innan påbörjad 
utbildning, som grundas i intresset och inställningen till fysik. Intresset och inställningen kan 
komma från olika källor och därmed skapa olika bilder och motivation för fysikstudier. 

För att sedan se till hur studenter under studietiden kan genomgå en “inre förhandling” dvs att 
motiven för att studera fysik kan förändras när ämnet börjar studeras mer djupgående än tidigare. 
Infrias inte de initiala förväntningar som finns kan en förhandling äga rum då studenten kan 
vrida sina motiv till att passa universitetets bild av fysiken. 

Slutligen ser vi till hur studenters bild, efter en förhandling, av fysik kan skilja sig från den initiala. 
Diskuteras skillnaden mellan dessa bilder syftas det till förändringen eller utvecklingen av en 
students bild och relation till fysik. Diskussioner förs med skillnaden mellan den initiala bilden 
och relationen till fysik jämfört med den reviderade bilden efter studier på universitetsnivå i 
centrum. 

2.3 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med arbetet är att undersöka studenters tidigare erfarenheter och initiala förväntningar på 
universitetsstudier inom fysik. Detta i relation till infriandet av dessa förväntningar och hur 
studenter förhandlar och förändrar sin bild av fysik för att hantera sin studiegång. 

Fokus kommer ligga på de avancerade fysikområden (främst kvantfysik) som visat sig vara extra 
intresseskapande baserat på de trender som kan tolkas ur Nybörjarenkäten samt 
Gymnasieenkäten. 
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För att undersöka detta ställer jag dessa frågor: 

- Hur kan studenters initiala förväntningar på universitetsstudier inom mer avancerad fysik 
se ut? Vad kan de bero på? 

- Hur studenters motiv för att studera mer avancerad fysik kan omförhandlas under 
studietidens gång samt vilka faktorer som kan spela in? 

- Har bilden av fysik förändrats efter det att förhandlingar ägt rum och vilka slutsatser kan 
dras från det? 

3 Metod 
Arbetets undersökningar tar inspiration från och relaterar till tidigare studier som baseras på både 
kvalitativa intervjuer och kvantitativa enkätundersökningar med och om studenter. 
Enkätundersökningar och intervjuer har utformats och genomförts för att ge dels en generell 
fingervisning (enkät) och en djupgående inblick (intervju) i de erfarenheter studenter har inom 
ramen för forskningsfrågorna. Dessa två metoder har använts i två skilda syften. 
Enkätundersökningarna har varit betydande för att bygga vidare på den indikation som 
nybörjarenkäten och annan forskning har visat att det är de avancerade fysikområdena som i 
grunden är intresseskapande och den motivationsfaktor som finns hos fysikstudenter. 
Gymnasieenkäten har fungerat som validering och lokalstudie (på två av Uppsalas skolor) av 
nybörjarenkätens fingervisning i denna fråga. Intervjuerna har utgjort kärnan för arbetet och har 
behandlats genom att studenternas berättelser har tolkats i sammanhanget för problematiken och 
ur olika perspektiv för att skapa en bredare förståelse för problematikens olika delar.  

I början av projektet lades en övergripande tidsplan upp för genomförandet av projektet där 
viktiga hålltider och datum framgick (se bilaga 2). Tidsplanen följdes någorlunda och användes 
som stöd för att se hur man låg till i arbetet. 

3.1 Behandling av tidigare studier  

I arbetet behandlas tidigare studier som diskuterar de områden som kommer att tas upp. Några 
undersökningar är gjorda av avdelningen för fysikens didaktik vid Uppsala universietet och dessa 
har legat som underlag för en del av frågeställningen. Underlag för de enkätundersökningar som 
har gjorts under arbetets gång har främst kommit från nybörjarenkäten och statistik över avhopp 
från fysikutbildningar vid Uppsala universitet men även andra studier för att skapa en bredare 
bild av problematiken. Nybörjarenkäten genomförs av Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens 
universitetspedagogiska råd och är en enkät som skickats ut till alla nya studenter vid teknat, med 
(för oss intressanta) frågor om bland annat intresse och förväntningar för de kommande 
studierna. De resultat från nybörjarenkäten som använts som underlag är genomförd HT2014 
och HT2015 och urvalsgrupperna som har analyserats är de studenter som börjat programmen: 
kandidatprogrammet i fysik och civilingenjörsprogrammet: teknisk fysik. Detta material har 
tillhandahållits av Avdelningen för fysikens didaktik. I de tidigare undersökningarna fanns det 
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vissa frågor som skapade en frågeställning över hur det kommer sig att studenter avbryter sina 
studier innan examen. Den del som fokuseras på vid analysen av svaren i nybörjarenkäten är 
varför studenter söker sig till utbildningarna från första början. För att sedan diskutera hur detta 
varför formar förväntningar som antingen infrias eller inte samt förväntningarnas utveckling.  

3.2 Enkätundersökningar  

Utförandet av enkätundersökningar motiverades för att tillsammans med tidigare undersökningar 
kunna skapa en någorlunda generaliserande bild över intresseskapande faktorer och dess 
påverkan på motiven för att studera mer avancerad fysik vid universitet. Eftersom dessa 
undersökningars syfte var att ge underlag för planering av intervjuer som senare skulle 
genomföras var svarsfrekvensen tillräcklig. Deltagarna i gymnasieenkäten var generellt sett 
ganska homogena i det att enkäten genomfördes på två skolor och kan därför inte ge mer än en 
fingervisning av frågeställningen, sett till antalet deltagare och den sociala ställningen skolan har. 
Det kan diskuteras om det är en Convenience sampling (Robson, 2002. s.265) som innebär att man 
använder sig av “de som passar bäst” för studien och ger svar som är förväntade men kanske 
inte representativa sett över hela populationen gymnasiestudenter som studerar fysik. Dessa 
skolor nischar sig båda som högskoleförberedande och har rykte om sig att vara högpresterande 
skolor. Samtidigt finns det endast ett begränsat antal urvalsgrupper då vissa kriterier bör 
uppfyllas för att kunna delta i undersökningarna. 

Två enkätundersökningar genomfördes i två olika målgrupper. En undersökning var riktad mot 
gymnasieelever som läser eller har läst kursen Fysik 2. Denna genomfördes tillsammans med Pär 
Ljunggren för att tillsammans jobba för att få fler deltagare och frågeställningen gynnar båda 
parter i respektive C-uppsats. Frågeställningen utformades för att skapa en generell bild över 
intresse och inställning till ämnet fysik. Enkäten undersökte även mer praktiska frågor kring 
upplägget av fysik i skolan sett till innehåll och prioritering av de ämnesområden som finns med i 
det centrala innehållet för kursen. Eftersom det är lärare som planerar kursens innehåll efter 
tolkning av det centrala innehållet så är det relevant att se vilka områden som prioriteras mest 
respektive minst för att kunna diskutera om universitetets mer avancerade kurser (G2F-kurser 
mer specifikt) och gymnasiefysiken faktiskt tar upp de delar som enligt kursplan och studieplan 
ska vara gemensamma.  

Gymnasieundersökningen genererade 64 st svarande deltagare. I samverkan med 
nybörjarenkäten för förstaårsstuderande vid universitet vägdes den generalla bilden ihop och gav 
en intressant utgångspunkt kring studenters/elevers intresse för fysik.  

Den andra enkäten riktade sig mot studenter vid Uppsala universitet som går sista terminen på 
kandidatprogrammet i fysik. Undersökningen inspirerades även den av nybörjarenkäten, och 
statistik över andelen studenter som fullföljer programmet, med syftet att undersöka vilka 
faktorer som motiverat studenterna till att söka in till utbildningen och hur deras förväntningar 
på programmet har infriats. Främst användes kandidatenkäten i syfte att fråga om någon 
deltagare kunde tänka sig att genomföra en intervju med liknande frågeställning.  
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3.3 Intervjuer  

För att gå mer på djupet i problematiken så har intervjuer varit verktyget som gett denna 
möjlighet då det kan ställas specifika frågor till utvalda grupper av deltagare. I detta fall har det 
varit studenter som klarat av kandidatprogrammet i fysik. Valet av att använda intervjuer var för 
att som Eneroth (2005) menar så ses en frågeställning utifrån olika perspektiv när flera intervjuer 
genomförs med samma frågeställning vilket visar fler perspektiv av frågeställningen.  

I arbetet har jag intervjuat två studenter som läst kandidatprogrammet i fysik vid Uppsala 
universitet. Syftet med intervjuerna har varit att skapa en förståelse och ta del av hur en student 
resonerar och motiverar sitt val av studier. Det är kvalitativa tolkningar av enskilda individer och 
deras personliga upplevelser och bild av fysikstudier vid Uppsala universitet. Intervjuerna tolkas 
delvis ur ett narrativt perspektiv vilket innebär att studentens berättelse kommer vara 
utgångspunkten i mina tolkningar av de förhandlingar och motivationsfaktorer som spelar in vid 
valet av fysik. De två intervjuerna har genererat två olika berättelser ur samma frågeställning 
vilket ger bredare diskussioner och perspektiv över problematiken.  

Frågeguiden som använts under intervjuerna baserades på vad som framkommit i de 
genomförda enkätundersökningarna samt nybörjarenkäten. 

Tolkningarna av intervjuerna är en sammanvägning av tidigare forskning och min tolkning av 
studenternas berättelser.  

3.4 Förhållningssätt till forskningsetik 
Vetenskapsrådet (2002) har lagt fram fyra forskningsetiska principer för forskning som kan följas 
för att upprätthålla individskyddskravet som är utgångspunkten för dessa typer av frågor. De fyra 
principerna och hur arbetet har tagit hänsyn till detta beskrivs nedan. 
 
Informationskravet: Vid enkätundersökningarna blev deltagarna informerade om syftet och 
villkoren med dessa enkäter samt hur resultaten kunde tänkas komma till användning. 
Intervjudeltagarna, som kom ur kandidatenkäten, blev vid första kontakt informerade om vilket 
syftet för intervjuerna var och att det var jag (under handledning av avdelningen för fysikens 
didaktik vid Uppsala universitet) som var ansvarig för hur arbetet använder sig av materialet i 
kursen Examensarbete C i fysik, 15hp. 
 
Samtyckeskravet: Deltagandet enkätundersökningarna var frivilligt och det framgår inte vilka som 
har deltagit. De två studenter som ställde upp på intervju var väl medvetna om hur 
intervjusvaren var ämnade att användas och det framgick tydligt att det skulle vara mina 
tolkningar av deras svar som skulle bli huvudfokus. Efter intervjun ställdes även frågan om det 
var någonting under samtalet de tyckte att de skulle vilja ta bort. Det påpekades även att namn 
eller kön inte kommer framgå i rapporten. 
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Konfidentialitetskravet: Deltagarna i enkätundersökningarna som behandlats, både genomförda och 
tidigare undersökningar, har varit anonyma. Intervjustudenterna har benämnts under 
könsneutrala alias för att hålla på anonymiteten. Användningen av citat i uppsatsen har även valts 
så det inte ska framgå vilket kön personen ifråga har. Detta för att göra det svårare att identifiera 
enskilda personer. 
 
Nyttjandekravet: Den information som samlats in under arbetet genom enkäter och intervjuer 
kommer endast användas i forskningsändamål. Samma princip gäller för tidigare undersökningar 
som arbetet använder sig av, de används för forskning och fortsatt utveckling.  

4 Resultat 
De tre huvudsakliga undersökningarna som behandlas i arbetet är nybörjarenkäten, 
gymnasieenkäten och intervjuerna. Nybörjarenkäten visade på vissa ämnesområden inom fysiken 
som var mer intressanta och motiverande för studenter, vid ansökan till kandidatprogrammet i 
fysik, än andra, nämligen astronomi och kvantfysik. Gymnasieenkäten visade på en liknande 
trend då ca 65% av deltagarna ansåg att något eller båda av dessa var de mest intressanta 
ämnesområdena. Detta är intressant om man jämför med ämnesinnehållet i gymnasiefysiken. 
Enkätens resultat visar att populärvetenskapens påverkan hos gymnasiestudenterna har stort 
inflytande på denna fördelning av intresset för fysiken. Dessa två skapade frågeställningen till de 
intervjuer som genomförts. Intervjuerna och tolkningen av dem har genererat två intressanta 
perspektiv för diskussion och belyst problematiken i forskningsfrågorna. Det har visat sig hur 
och att studenterna har förändrat sin bild av fysiken till att passa bättre med universitetets 
framställning av de avancerade fysikområden som initialt var intresseskapande och motiverande 
för studierna.  

Eftersom dessa olika material och resultat belyser frågeställningen på olika sätt, har jag valt att 
besvara forskningsfrågorna genom att använda och diskutera de tre datamängderna tillsammans.  

4.1 Motiverande faktorer för universitetsstudier 

Studenter som söker sig till universitet för vidareutbildning gör det av olika anledningar. 
Beroende på vilket program de söker till har de olika motiv för livet efter studierna. I 
nybörjarenkäten som gjorts för studenter som sökt in till Uppsala universitets fysikorienterade 
utbildningar, kandidatprogrammet i fysik och civilingenjörsprogrammet: teknisk fysik, kan man 
se att det finns olika motiv för utbildning. Ett exempel på det kommer fram i intervjun med Kim 
vid frågan hur mentaliteten såg ut i hens klass under gymnasietiden. 

Jag skulle säga att det var ganska uppdelat i egentligen två huvudsakliga mentaliteter. Den 
ena var såhär: bli framgångsrik, bli läkare, tjäna mycket.. [...] Sen var det dom som jag, att 
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fysik var mer att studier och vetenskap är någotslags högre ideal eller vad man ska säga. 
Men överlag att studera vidare var ganska givet om man gick natur.  

För studenter att studera vidare sågs som ett slags konsensus över hela gruppen medan motivet 
för det var polariserat till “vetenskap som högre ideal” och en inriktning som pekar mer åt en 
“statusfokuserad karriär” för att tjäna bra och vara högt ansedd. Nybörjarenkätens svar på frågan 
“Varför valde du att börja på just det programmet?” har en övergripande stämning i svaren för 
de studenter som sökte civilingenjörsprogram: teknisk fysik att det är en bred och utmanande 
utbildning med väldigt goda förutsättningar för att få ett bra jobb i framtiden. Just att ett flertal 
studenter använder ordvalet “utmanande” pekar på en viss förhöjning i status för programmet.  

Kandidatprogrammet har jämförelsevis en mer intresseinriktad klang till sig. Då känslan i de 
svaren är att studenterna vill läsa om ämnet i sig för att man är intresserad, tycker det är kul och 
törstar efter kunskap. I Kims intervjusvar kan det urskiljas två olika mentaliteter och större motiv 
till att läsa fysik på universitetsnivå. Andersson & Linder (2010) beskriver studenters mentaliteter 
i termer av fyra diskursmodeller: Engineer to be, Cosmic Explorer, Programme student och Convenience 
student. Kims beskrivning av de två mentaliteter som fanns i klassen passar diskurserna Programme 
student och Cosmic explorer för beskrivningen av studenternas motiverande faktorer. Där Cosmic 
explorer är “vetenskap som högre ideal”-mentaliteten och Programme student är de statussökande 
motiven som Kim beskriver dem. 

De olika mentaliteterna (i detta fall: Programme student och Cosmic explorer) har gemensamt att de 
sökande har ett visst intresse för fysik och matematik i helhet. En del ser det som ett verktyg de 
kan komma att använda i ett eventuellt högt ansett arbetsliv medan den andra delen ser det som 
ett eventuellt arbetsliv och kunskapskälla.  

4.1.1 Gymnasiets fysik 

Från gymnasieskolan har studenter fått med sig basala kunskaper inom ämnet fysik som sedan 
ligger som förkunskaper när de kommer till universitet och börjar studera fysik som ämne. 
Gymnasieskolans undervisning kan ge en bild av fysiken som är både rättvisande och 
problematisk på samma gång. Det elever, som läser Fysik 2, kan inse är att fysik innehåller 
mycket matematik och modellering av verklighetens fysiska fenomen. Samtidigt kan det ske en 
slags mystifiering av ämnesområden som inte behandlas ordentligt. De delar som mest frekvent 
råkar ut för detta är astronomin och kvantfysiken, vilket kan bero på att dessa områden 
behandlas mer konceptuellt. Hur astronomin och kvantfysiken kommer till uttryck i 
gymnasiefysiken varierar mellan skola och lärares attityder och prioriteringar av fysikens 
områden. Aronsson (2010) beskriver hur lärare lägger vikt vid olika områden och hur tiden 
disponeras därefter. Studien visar på att det är mekaniken lärarna ser som viktigast och att det 
också är där det spenderas mest tid i undervisningen. Det skapar en missvisande och ofullständig 
bild av vad fysiken faktiskt innehåller. Detta är också vad Kim beskriver sig minnas från 
gymnasiet. 
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Det kändes som att vi höll på mycket med klassisk mekanik, det var det här med lutande 
plan och det var… Vi måste ju ha gjort andra saker också men det var det som satte sig.  

Mystifieringen av kvantfysiken och astronomin säger sig Kim också se som en del i 
framställningen av ämnet. 

Därför att man tycker att man går igenom de andra områdena skapligt, i jämförelse. Men 
kvantfysik och astronomi relaterade saker då, de nämns bara lite kortfattat. Samtidigt som 
det framställs som spännande liksom… 

Samtidigt kan Kim såhär i efterhand se motiven för prioriteringen av ämnena under gymnasiet 
som en slags grund för vidare studier, att lärare prioriterar mekaniken för att det ligger som 
grund för en stor del av fysiken. 

Om man skapade sin bild av fysik via gymnasiefysiken och inte typ konsumerar 
populärvetenskap så kan den bilden bli ganska skev. Sen så.. Klassisk mekanik har nog en 
större roll inom fysiken än vad jag kanske trodde innan. Men det är inte enbart det 
[klassisk mekanik] i alla fall. 

Kim beskriver här prioriteringen av områdesfördelningen och mystifieringen som någonting som 
förekommer i fysikundervinsningen. Samtidigt som hen i efterhand kan förstå att innehållet i 
kurserna fördelas enligt Aronson (2010)s undersökning då klassisk mekanik har en större roll än 
vad hen tidigare trott.  

I enkätundersökningen som gjordes för gymnasieelever, svarade deltagarna på frågan “Inom 
vilket av ovanstående områden skulle du ha velat läst mer?” (Figur 1). Majoriteten av svaren talar 
till att de skulle vilja läsa mer om astronomi, kvantfysik eller båda.  
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Figur 1. Av de 64 deltagarna var fördelningen: 64,4% (Kvantfysik, Astronomi eller båda), 13,3% (Inget ovanstående), 
8,9% (Optik), 6,7% (Mekanik) och resterande 6,7% fördelades mellan andra ämnesområden. 

Det som är intressant är att eleverna inte har läst någon av dessa ämnesområden i skolan i någon 
större utsträckning. De intervjuade studenterna gick på gymnasiet under läroplanen Lpo94 som 
var föregångaren till Lgy11, som är den aktuella läroplanen. Lpo94 var något mer lös i sin 
formulering av vad som skulle uppnås och behandlas i motsvarigheten till kursen Fysik 2 som då 
hette Fysik B. Den del som finns i kursplanen, för Fysik 2 som deltagarna i gymnasieenkäten 
läser, inom respektive område är inte bred nog för att säga att området behandlats på djupet. När 
jag visade dessa resultat för Robin svarade hen: 

Jag kan förstå den indelningen av majoriteten. Det lockar ju. Det ser man ju bara man ser 
på dokumentärer och på tv eller vad som skrivs om i populärvetenskapliga tidningar. Det 
är ju kvantfysik och astronomi för det finns ju så ofattbara grejer och superintressanta 
grejer. Ja, men sånt som är spännande och lockande där.  

Om det är så att det är kvantfysiken som är lockande för en elev, utifrån det som ges i form av 
undervisning i gymnasieskolan, finns en stor chans att det inte är helt verklighetsförankrade 
föreställningar. Som Robin tar upp ovan så är hen inte förvånad över resultatet på den ställda 
frågan då det var de fysikområdena som fick hen att börja läsa fysik på universitetet. 

Det var väl ett allmänt intresse egentligen, alltså rymden. Det är häftigt! Det var väl det 
ungefär. Så att det hade legat och gnagt länge i många år att liksom det skulle man velat 
lära sig mer om och kanske kunna jobba med, det var tanken då i alla fall.  
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De förväntningar en student har kommer spela en roll i hur hanteringen och upplevelsen av 
studietiden utvecklar sig. Statistik tillhandahållen av avdelningen för fysikens didaktik (Se bilaga 
1) visar att antalet studenter som tagit ut en examen på kandidatprogrammet i fysik och dess 
inriktningar under antagningsåren 2007-2012 är väldigt låg i jämförelse med andra program. Sätts 
det i relation till de undersökningar genomförda under arbetet kan man diskutera kring huruvida 
samspelet mellan gymnasieskolans bild av fysik och universitetets bild av fysik kan vara en 
anledning till det manfall som förekommer på programmet och hur det samspelet ter sig.  

4.1.2 Bilden av fysik från gymnasium och populärvetenskap 

Svaren på frågan “Hur har dessa faktorer påverkat ditt intresse för fysik?” i gymnasieenkäten 
(Figur 2 och Figur 3) ger oss en bild över vad som skapar en uppfattning av fysiken som ämne 
och hur elever förhåller sig till de olika informationskällorna som existerar. Figur 2 visar hur 
elever menar att skolans fysikundervisning och skolmiljöns attityd har påverkat deras intresse för 
ämnet. Gymnasieundervisningen påverkar vissa elever till att bli mer intresserade av ämnet och 
andra påverkas negativt av densamma. Samma gäller för skolmiljöns attityd till ämnet, om fysiken 
ses som något med högre status eller om det är ett nördigt ämne spelar in för intresseskapandet 
och elevers relation till ämnet. 

 

Figur 2. Vid frågan påverkan för intresse av fysik [Skola]  de 64 deltagarna var fördelningen: 58,5% (Mycket positivt 
eller Positivt), 21,5% (Ingen uppfattning) och 20% (Negativt eller Mycket negativt). 

Kim beskriver gymnasiefysiken och det sociala sammanhanget kring ämnet som det främsta som 
skapade intresset för vidareutbildning inom ämnet. 
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Det [gymnasiefysiken] är nog den största, det är nog inget snack om det. Sen då liksom 
det sociala sammanhanget på skolan då, där att.. Jag tror vi var, min årskurs, 40 elever på 
naturprogrammet så var vi nog ändå 10 som gick vidare till nåt som var relaterat till fysik.  

Kim menar dock, som nämnts tidigare, att en bild av fysiken skapad främst genom 
gymnasiefysiken knappast blir en rättvisande bild av ämnet. Det framkommer att de områden 
som Kim såg som intressanta inte behandlades i kursen utan att de kom från innehåll utanför 
skolans undervisning. 

Jo, men alltså kvantfysik och partikelfysik och den biten. Det tyckte jag var 
jättespännande. Alltså jag läste rätt mycket om det och så när jag gick på gymnasiet fast 
det inte ingick i själva kursen då. Jag var jättefascinerad av det då och det är jag väl 
fortfarande men på ett annat sätt. 

Kan det antas att eleverna har en rättvisande bild över vad den sortens fysik behandlar eller ser 
ut? Om elever inte läser astronomi eller kvantfysik på djupet i skolan, måste intresset komma 
från någon annan källa. Men kan då denna källa vara tillförlitlig i det avseende att det skapar en 
rättvisande bild över ämnesområdena? 

Det är här populärvetenskapen bidrar till skapandet av intresset för fysiken, det kan vara 
dokumentärer, tidningar, videoklipp eller science fiction. Det som kan bli problematiskt är att 
den typens framställande av fysik många gånger inte motsvarar den fysik som man sedan stöter 
på vid universitetsstudier. Det är ofta visualiserande bilder som tydligt framställer förenklade 
modeller för fysikens komplexa fenomen. Medan verkligheten och universitetsutbildningen ofta 
är mer abstrakt och inte ger de exakta svar på de stora och intressanta frågorna som 
populärvetenskapen tar upp. Verkligheten ser ofta annorlunda ut. Det är många bitar som ska 
falla på plats och samverka för att en students upplevelse av fysik ska motsvara de initiala 
förväntningar som kan skapas av populärvetenskap. Detta ger Robin uttryck för: 

Jag kan bara se en bild innan man börjar läsa att man ska lära sig massa roliga fakta och 
kul såhär att: “Såhär är det och…” Men egentligen är det hårt jobb alltså att lära sig massa 
metoder och lära sig vad som ligger bakom och “Hur ska man använda den här matten 
till det här?” och mycket hårt jobb liksom. Innan kanske man tänkte lite mer, man 
förstod ju att det skulle vara hårt jobb men att man skulle lära sig massa roliga grejer 
liksom. Typ att man ska förstå saker som: “Nu ska jag lära mig hur det här hänger ihop”, 
“Hur det här förklaras”. Men det funkar inte riktigt så. Ibland kanske man inte ens kan 
förstå fast man liksom… Som fysiker använder man modeller för allting, approximera 
allting egentligen och bygga modeller hur världen ungefär fungerar. 

Det kommer fram i intervjuerna att deltagarna sökte ett svar på någon större fråga som kanske 
formuleras av den mystifierade bilden av de avancerade fysikämnena Kvantfysik och Astronomi. 
Kim intresserades av kvant- och partikelfysik och såg det som motiverande faktorer att läsa mer 
inom området. Det som förenar Kim och Robin är att de vill få svar och förståelse för att förstå 
vårt universum bättre, de är Cosmic explorers (Andersson & Linder. 2010). 
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Ser man till svaren hos de gymnasieelever som svarade på frågan “Hur har dessa faktorer 
påverkat ditt intresse för fysik?” (Figur 2 och Figur 3) så visar undersökningen att det är en 
övervägande positiv effekt som populärvetenskapen har bidragit med för dessa elever. I 
jämförelse med skolan som påverkande faktor, där det finns ett antal elever som anser att 
intresset för fysik har påverkats negativt av skolans fysikundervisning. Dessa elever kommer 
förmodligen inte söka sig till fysikinriktade universitetsutbildningar.  

Figur 3. Av de 64 deltagarna var fördelningen: 23,4% (Mycket positivt), 40,6% (Positivt), 36% (Ingen uppfattning) och 
0% (Negativt eller Mycket negativt). 

Populärvetenskap inom fysiken är ett marknadsföringsverktyg som används för att skapa ett 
intresse och en generell förståelse av vetenskapen för allmänheten. För att det ska vara attraktivt 
för många lindas teorier och modeller in i en mystik som kan vara missvisande för personer utan 
kunskap inom ämnet. Science fiction är också en del av populärvetenskapens framställning av 
fysiken som gör att studenter kan se fysik som mystiskt och spännande (Hasse 2014). Som 
Hansson & Lindahl (2007) visar är populärvetenskapliga visioner, som till exempel kolonisering 
av Mars, dock dubbeleggade svärd när det kommer till att väcka intresse hos elever då elever 
identifierar sig med naturvetenskap på olika sätt. Det som framkommer i den studien är att det 
finns fler perspektiv på utvecklingen och ambitionen för interstellära resor. Några elever i 
studien menar exempelvis att vi måste reda ut problemen på jorden innan vi börjar söka oss ut i 
rymden. 
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4.2 Förväntningar 

Robins förväntningar på studierna innan hen började på universitetet var grundade i 
kunskapssökande och intresset för fenomen som hen såg som intressanta. Hen var även väl 
medveten om att det krävdes 2 år av grundstudier i fysik för att komma till de intressanta 
delarna.  

Ja, alltså anledningen till att jag var här var ju att jag ville lära mig.. eller ville läsa om 
rymden och astronomi eftersom det är så häftigt. Det är häftiga saker och sånt som man 
inte riktigt kan förstå. Eller ja. så… Och man visste ju att det kommer inte komma förrän 
sista året, stod det i alla fall. Så att det var två år med matte och grundfysik som gällde 
först då. Så man såg väl fram emot sista året på nåt sätt från början.  

Förväntningarna var här rätt kalibrerade för hur programmet är upplagt. Informationen över vad 
som krävs innan hen kunde läsa om det intressanta området fanns redan med i de förväntningar 
som Robin hade vid starten av utbildningen. Ser man till statistiken över andelen fullföljda 
studier på kandidatprogrammet i fysik under tidsperioden 2007-2012 så är det en stor del av 
studenterna som inte fullföljer sina studier. Andersson & Linder (2010) menar i deras 
diskursanalys att det beror mestadels på de förväntningar och motiv till att söka utbildningen 
som studenter har till att börja med som ger möjligheten att dela in studenterna i diskurser och 
därefter analysera fullföljningen av utbildningen. Motiven för vidarestudier skapar en 
förutsättning för studenternas förhandlingsförmåga när det kommer till att hantera motgångar 
eller innehåll på ett program (Holmegaard, Madsen & Ulriksen. 2014).  

Både Kim och Robin var medvetna om att det skulle vara hårt jobb och att det skulle krävas att 
läsa grundläggande kurser i fysik för att sedan kunna “få svar” på de intresseväckande frågorna 
de hade vid antagningen för programmet. Däremot testades förväntningarna om en kurs inte 
innehöll vad kursplanen lovade eller tolkades som. Då blev det svårt för stundeterna att motivera 
och lägga ner tid och kraft på kursen om innehållet inte levde upp till de initiala förväntningarna. 
Kursen blev då inte lika viktig att klara av eller konceptuellt förstå. Kim beskriver detta fenomen 
som att om kursen inte tilltalande hen eller behandlade vad hen hade föreställt sig så blev 
resultatet inte, efter ett tag på utbildningen, lika viktigt.  

Man övar ändå in det där att: Ah men okej, den kursen var ändå inte riktigt vad jag 
förväntade mig och jag lärde mig inte vad jag ville lära mig från det här. Ah, nej men då 
blir min prestation sekundär när ämnet i sig var liksom... 

De förväntningar som både Kim och Robin hade innan utbildningen, de skulle få svar och lära 
sig mer om de superintressanta och fascinerande ämnesområdena, bleknar och förändras med 
tiden. De båda studenterna hade initiala planer på att forska inom fysiken. Det var det de såg 
som slutmålet med att söka programmet och läsa den intressanta och mystiska fysiken som ger 
svar på universums komplexa frågor. Kim formulerar sig såhär: 
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Men vad gör man om man vill studera någonting naturvetenskapligt på det här sättet? [...] 
Ja, då ville jag ju forska i framtiden, då var det mitt mål. [...] Hur går man tillväga och hur 
börjar man? Jo, man söker till kandidatprogram. Det var liksom det jag tänkte då.  

Det båda studenterna sedan kom att göra under studietiden var att ändra riktning helt och 
genom förhandlingar med sig själva (medvetna eller undermedvetna) efter att ha sett hur 
verkligheten ser ut för forskare och arbetslivet efter en sådan typ av utbildning, var att de nu var 
inriktade på att läsa någonting annat och inte söka sig till forskningsområdet. Denna tes av 
förhandling och förändring bekräftas av Holmegaard, Madsen & Ulriksen (2015). Det kan bero 
på hur fysiken har lagts fram på programmet och de faktiska fysikstudierna har visat sig för 
studenterna. De båda accepterade att förändra sitt slutmål men ändå genomföra utbildningen. 
Kim säger: 

Nu är jag inte inne på att forska utan jag har nog bestämt mig för att bli gymnasielärare 
istället. I matte och fysik. [...] Det kom nog gradvis under utbildningen. Men alltså efter 
första året var jag nog rätt säker på att jag ska nog inte forska.  

Slutmålet för Robin beskriver hen enligt: 

När jag började var målet att ta en kandidat och sen ta en master och försöka doktorera 
och kanske jobba med att forska och så. Det var ju absolut planen då. 

Efter förhandlingar och en tid på utbildningen hade även Robins mål förändrats: 

Det förändrades mest mot slutet när jag började skriva exjobb och så, eller iaf sista året. 
Man märkte hur det var att jobba akademiskt och så. Man såg doktorander och vad dom 
gjorde för någonting. Speciellt när man skrev sitt examensarbete att: Ska jag hålla på och 
jobba med det här varje dag resten av mitt liv? Det kändes som att: Nej, det kanske jag 
inte vill göra.. Hålla föreläsningar och såna grejer det verkade inte riktigt.. Även om jag 
kanske fortfarande tycker att ämnet är jätteintressant och kul så kanske jag inte vill jobba 
med det. Eller ja, förmodligen inte.  

De bilder Kim och Robin ger bekräftas också av vad många studenter uppger i nybörjarenkäten 
kring sitt intresse och förväntningar av en fysikutbildning och tiden efter studierna. Den initiala 
motivationen och intresset sätts på prov under studietiden och avståndet mellan förväntningarna 
och de faktiska fysikstudierna blir påtagliga när kurser och fysikområden inte uppfyller 
förväntningarna.  

4.3 Möten med universitetsfysiken 

Fysik presenteras som sagt beroende på sammanhang på olika sätt. Hur universitetsfysik 
porträtteras och behandlas skiljer sig mycket från både gymnasiefysikens och 
populärvetenskapliga framställningar. Denna skillnad är en faktor i infriandet av initiala 
förväntningar och fullföljande av universitetsstudier. Johansson et al. (under tryckning) beskriver 
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hur föreläsare och universitetsanställda ser på kursen kvantfysik. Vilken mentalitet som krävs för 
att klara av en kurs som kvantfysik och hur studenter resonerar och behandlar kursen. Hur 
kursen bygger sitt innehåll utifrån föregående kurser och hur tidigare kurser kan ses som 
byggstenar som når sin topp i denna kurs som behandlar “den riktiga fysiken” eller “den coola 
fysiken”. Robins syn på de “förberedande” kurserna som läses under första halvan av 
kandidatprogrammet uttryckte hen enligt: 

Det var väl som förväntat kanske kan man säga för det var mycket, alltså jobb på att lära 
sig det som man måste lära sig innan. Mycket matte, tung matte och grundfysik. Det 
visste jag ju innan att det kommer vara så. Det kanske var tuffare än man hade förväntat 
sig men det var väl ändå sådär jag trodde det skulle vara. 

Robin menar att det kan vara svårt att se någon relevans för specifika kurser under programmets 
gång just när kursen läses och att studenterna då kan ifrågasätta varför vissa kurser ligger på 
programmet. Samtidigt ser hen universitetets sida av upplägget också, d.v.s. att det inte går att 
vara alla studenter till lags med alla kurser eftersom alla har olika bild av fysiken och därmed 
olika förväntningar. 

Tjaa, ibland är det ju att man har läst nån riktigt jobbig mattekurs då är det ju ibland svårt 
att se: “Vad ska jag med det här till?” Men det är klart, så märker man ju kanske när man 
läser nästa kurs att “Aha, här kommer det här upp” och så. Ibland har inte det känts så 
relevant men det mesta är väl ganska viktigt och relevant kanske. Sen är det svårt att lägga 
upp ett program som passar för alla liksom. Man måste läsa ganska mycket man kanske 
inte kommer använda ändå sen men ibland har det känts ganska orelevant det man har 
gjort. Just för stunden, det har det gjort. Så är det ju.  

Däremot finns det förväntningar som studenterna ser som viktigare än andra. Det är orealistiskt 
att tro att varenda kurs ska motsvara eller infria de yttersta förväntningarna som studenterna har 
på fysikstudierna. Det rimliga däremot (enligt studenterna) är att få de yttersta förväntningarna 
infriade någon gång under programmets gång.  

Njae, det blev inte riktigt så som jag hade tänkt innan jag började. Man märkte kanske 
eftersom utbildningen gick att det kanske inte kommer hamna där man riktigt såg fram 
emot innan man började utbildningen. [...] Just kandidaten där kom det inte så mycket det 
man sett fram emot och sett framför sig innan. Det kom nån kurs. Man kunde välja 
någon kurs själv och sådär men njaa.. Lite besviken blev man ju ändå.  

Mot slutet av utbildningen möter studenterna den efterlängtade mer avancerade fysiken som 
ligger till grund för att många sökt till programmet från början. När de väl kommer till dessa 
områden och kurser ställs deras förväntningar på sin spets och det visar sig om förväntningarna 
och föreställningarna varit rättvisande eller inte. Kvantfysiken används som exempel då det är ett 
motiverande ämnesområde om man ser till nybörjarenkäten och gymnasieenkäten. Det 
avancerade området kvantfysik  realiseras genom en kurs på 10hp på kandidatprogrammet i fysik 
och ger en första riktig känsla för ämnesområdet där förväntningarna sätts på prov. Johansson et 
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al. (under tryckning) menar att det finns en känsla och inställning bland studenter att 
kvantfysiken är “riktig fysik” eller “cool fysik” och när studenter börjar kursen så finns viss 
förväntan på området att vara “det som riktiga fysiker håller på med”. Eftersom kursen kommer 
i den senare delen av programmet så kan studenterna ha anpassat sina förväntningar genom de 
erfarenheter av vad universitetsfysik faktiskt innehåller och hur det är upplagt. Kim menar i 
intervjun att bilden av hens förväntningar kan ha förändrats på vägen till de avancerade 
områdena. 

Vad ska man säga.. Att just kvantfysiken och partikelfysiken som jag nämnde var väldigt 
bra kurser. Så överlag skulle jag säga att just dom motsvarade mina förväntningar mer 
eller mindre. Men kanske att det blev lite färgat av att.. Ja, då hade man redan kanske 
släppt lite på idealen dvs att eh.. man förväntar sig inte att liksom den yttersta sanningen 
skulle uppenbara sig i dom där kurserna.  

Insikten att “den yttersta sanningen” eller snarare förklaringar för hur komplexa fenomen 
förklaras, inte kommer uppenbara sig till fullo menar både Kim och Robin vara något som de 
båda insett. Då förväntningarna som funnits från början ändras och blir mer realistiska (enligt 
universitetsfysiken) kan det diskuteras vad det är som förväntas. Populärvetenskapen och 
gymnasiefysikens intresseskapande av kvantfysiken är som nämnts tidigare baserad på 
konceptuella grunder och visualiseringar. Robin menar att det kommer en viss infrielse inom 
kvantfysiken men att verkligheten fortfarande väger över mot just abstrakt räknande och 
matematiska tillvägagångssätt.  

Ja, men man gillar ju allt som är konstigt och häftigt och kvantmekanik är ju mycket så. 
Så att där gick man ju in på en del. Den är ju väldigt matematisk den kursen också så det 
kanske inte är så mycket såhär att: “Det här är såhära häftiga effekter av kvantmekanik 
liksom!” utan mer: “Räkna på det här.” och så. Men lite kommer det ju, det gör det ju. 
Faktiskt. 

Som Johansson et al. (under tryckning) menar så påvisar föreläsare, hjälplärare och även 
studenter att det är att räkna på kvantfysik som främst undervisas i kursen, inte den konceptuella 
och visualiserande kvantfysik-bilden. Det är också intressant att Robin använder ordvalet 
“faktiskt” i slutet för att poängtera att det faktiskt fanns någonting som var kvantmekaniskt 
“häftigt” i kursen som hen tog med sig som ett slags infriande, om än så litet.  

4.4 Förändring genom förhandling 

Förväntningar studenter har inför studier av fysik kommer ur någonslags verklighetsförankring. 
Var den kommer från och hur väl den kommer stämma överens med bilden som universitetet 
ger kommer spela roll för studentens studiegång. Holmegaard, Madsen & Ulriksen (2014) menar 
att det är viktigt för studenter att inse och reflektera över vilka förväntningar som finns på 
studierna och hur de resonerar och hanterar motgångarna de stöter på när förväntningarna sätts 
på prov. Kim och Robin är två av de studenter som lyckats med sin förhandling och fullföljt 
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programmet, trots att förväntningarna på utbildningen inte levde upp till de initiala 
förväntningarna. Kim reflekterar i sammanhanget om programmets kursfördelning. 

Jag hade lite orealistiska förväntningar på ämnena kanske men såhär i backspegeln kan jag 
ju se att ämnesfördelningen är ju ganska rimlig. Det är ju så det ser ut.  

Det som kan ske under studietiden är att studenter möter svårigheter, motgångar och utmaningar 
på vägen. De kan komma i alla möjliga former så som: förväntningar som inte infrias, 
svårighetsgraden på kurserna, social tillhörighet eller att framtidsutsikterna förändras när 
verkligheten visar sig. När detta sker så finner sig studenterna i en förhandlingssituation med sig 
själva. De kommer (medvetet eller undermedvetet) fundera över sina mål och resonera sig till en 
utväg.  

Det har även visat sig i andra studier (Holmegaard, Madsen & Ulriksen. 2014) att elever och 
studenter som förhandlar med sig själva, för att anpassa sig till universitetsstudier, kan förändra 
sina egna motiv efterhand för att bättre stämma överens med verkligheten. Elever som gör 
denna typ av förhandling kommer i efterhand mena att utbildningen och innehållettill stor del 
har mött deras förväntningar trots att det  inte nödvändigtvis är fallet. Då har studenten lyckats 
med sin förhandling av motivation och fått den nya bilden att vara lika motiverande för att klara 
studierna som de initiala förväntningarna. Det är en process som kan ske undermedvetet, att 
studenter skapar nya motiv för sin studiegång och nya sätt att hantera motgångar. Kim beskriver 
första gången hen inte klarade en kurs. 

Ja, första gången jag inte klarade en kurs var jättejobbigt, det stämde inte med min 
självbild överhuvudtaget. Men det är väl också någonting man lär sig. 

“Men det är väl också någonting man lär sig.” är en intressant mening då det kan tolkas som att 
“man lär sig att det inte är så som man trodde” vilket kan vara en motgång eller till och med ett 
misslyckande för studenter. Det finns en del studenter som efterhand hoppar av programmet. 
Vad detta kan bero på kan vara att dessa studenter inte lyckades med sina personliga 
förhandlingar om vad som motiverade dem till att söka utbildningen från början. 
Nybörjarenkätens svar (av kandidatstudenter) pekar på en nyfikenhet på fysiken och statistiken 
över avhopp från kandidatprogrammet kan tolkas som en reaktion på dess infriande.  

Universitetsfysik marknadsförs som någonting som ska ge djupare kunskap och svar på 
komplexa frågor. Besvaras inte frågorna under studietidens gång kan de motiverande faktorerna 
försvinna eller bli ersatta av mer kortsiktiga mål så som att “bara klara tentan” eller “få tillräckligt 
med högskolepoäng för att få CSN”. Robin beskriver sina motiverande faktorer och hur de kan 
förändras under tiden eller under kortare perioder. 

I början kanske det är liksom att.. jag vet inte, att man kanske vill ha en utbildning och 
kanske jobba med det men när man väl kommer in i det när det blir som mest stressigt 
och jobbigt då blir det mer bara att “klara den här kursen, få sitt godkänt och gå vidare till 
nästa kurs”. Man hamnar ju lätt där men motivationen är väl alltid att kunna jobba med 
någonting som man tycker om, det är väl den grundmotivationen man har. 
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För Robin finns hela tiden grundmotivationen att hen vill jobba med någonting hen tycker om. 
Men det intressanta är att det förändras över tid. Efter förhandlingar så kan bilden av vad fysik 
faktiskt är ha förändrats utan att Robin och Kim själva egentligen reflekterat över det. Dessa två 
är som sagt två studenter som lyckats med sina förhandlingar och fullföljt programmet fast med 
andra slutmål efter utbildningen nu än tidigare. 

Robin reflekterar i intervjun över hur/om bilden av fysik har förändrats sedan studiestart. 

Den [bilden av fysik] har nog säkert förändrats lite. Det är ju skitsvårt att säga. Men jag 
kan tänka mig att det har gjort det. Liksom när man har grävt djupare under ytan. Hur allt 
hänger ihop och speciellt hur matte och fysik hänger ihop, att matte verkligen är språket 
liksom som förklarar fysiken och hur komplicerat det är om man väl gräver i det. Så på 
ett sätt har det väl ändrats lite grann, men ja svår fråga.  

Hen påpekar också att bilden främst har förändrats genom att hen har kommit till insikten att 
fysiker och den mer avancerade fysiken innehåller och använder sig av modeller för hur 
komplexa fysikteorier beskrivs.  

Som fysiker använder man modeller för allting, approximera allting egentligen och bygga 
modeller hur världen ungefär fungerar. [...] Nej, så hade jag aldrig tänkt på det förut. 
Verkligen inte. Men så tänker man ju nu. Det har ju ändrats.  

När Kim beskriver förändringen av sin bild verkar hen vara mer medveten om den förändring 
som skett och det kan tolkas som att mystifieringen försvunnit en del. Kim beskriver om det har 
skett en förändring: 

Oja, det skulle jag säga. Det är inte det här höga idealet. Det är ganska mycket som är 
ganska greppbart. Ganska mycket är inte att man har syftat till att göra någonting väldigt 
fint och väldigt vackert utan: “Här har vi någonting vi inte förstår, nu måste vi beskriva 
det på nåt sätt.” Det är mer jordnära än man tror. Det är nog den största skillnaden hur 
jag ser fysik nu jämfört med gymnasiet.  

Det här kan tolkas med det som Holmegaard, Madsen & Ulriksen (2014) menar att studenter kan 
omförhandla och skapa nya motiv för att anpassa sig till utmaningarna och den nya bilden som 
ges från universitetet.  

4.5 Kvantfysiken i Gymnasieskolan och på Universitetet 

Undersökningarna hittills har fokuserat på bilden av fysik som ämne och studenters relation till 
det. För att gå mer på djupet kommer det nu handla om kvantfysikens mystiska roll inom fysiken 
och i studenternas intressen.  

Kvantfysiska fenomen representeras ofta i populärvetenskapliga medier som intressant och 
mystiskt. Genom dokumentärer och artiklar ges en bild av den “coola fysiken” eller “riktiga 
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fysiken”. En fysiker arbetar med att forska på områden där ingen tidigare gjort framsteg och 
varenda resultat kan förändra vår modell av verkligheten. Det är marknadsföring av fysiken i 
form av populärvetenskap. Skolan däremot kontrolleras mer av vad som ska läras ut och vad 
kurser ska innehålla. För att se hur skolans bild av kvantfysiken ser ut jämförs här 
gymnasieskolans fysik med universitetets fysik för att se hur väl utbildningsformerna går i linje 
med varandra, om de skapar en rättvisande bild av kvantfysik och hur denna bild relaterar till 
populärvetenskapliga bilder av kvantfysik. 

Kvantfysik är ett område som är komplext och abstrakt för människor att ta till sig och förstå. 
Det finns därför svårigheter när dessa områden kommer upp som kursmoment i 
gymnasiefysiken. Gymnasiekurser innehåller många olika områden som ska behandlas under en 
kortare period. Gymnasiets kurs Fysik 2 är 100 poäng vilket motsvarar 100 timmar varav minst 
70% av dessa måste vara schemalagda. Centralt innehåll i kursen Fysik 2 innehåller några 
begrepp och områden tillhörande kvantfysiken som ska behandlas under kursens gång. Dessa 
begrepp och deras innebörd återkommer i kursplanen för kursen Kvantfysik, 10hp på 
kandidatprogrammet. Se Tabell 1 för en sammanställning. 

Tabell 1. 

Fysik 2 (Gymnasienivå) Kvantfysik, 10hp (G2F-nivå) 

Fotoelektriska effekten Fotoelektriska effekten 

Fotonbegreppet Fotonen 

Materiens vågegenskaper: de Broglies hypotes Vågfunktionen, Schrödingerekvationen, 
vågpaket 

Våg-partikeldualism Vågpartikeldualiteten 

 

För att göra en kort jämförelse mellan det Centrala innehållet för Fysik B och Fysik 2 så fanns 
det för Fysik B en punkt som behandlar detta område och den lyder: 

- ha kunskap om atomers struktur, samband mellan energinivåer och atomspektra samt ha 
kännedom om fotonbegreppet 

I och med införandet av Lgy11 och Fysik 2 blev dessa kriterier något mer specifika men det är 
intressant att jämföra Fysik B med Fysik 2 och reflektera över hur detta löst formulerade 
kunskapskrav behandlades i skolan då tolkningsfriheten var betydligt större för lärare. 

En relevant poäng i detta sammanhang är att de studenter som har intervjuats har läst kursen 
Fysik B och inte Fysik 2, vilket kan medföra en osäkerhet i vad universitet kunde anta att 
studenter skulle kunna innan påbörjad utbildning. 
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I Tabell 1 visas de största gemensamma delarna i centrala innehållet/kursinnehållet mellan de två 
kurserna Fysik 2 och Kvantfysik, 10hp. Det formuleras på snarlika sätt men innebörden är i 
praktiken är väldigt olika. I litteraturen till gymnasiets tidigare kurs Fysik B (Bergström et al. 
2005) behandlas dessa områden på ett nästan populärvetenskapligt sätt. Den presenterar vilken 
fysiker som kom på idén om det gällande området och hur de gjorde för att komma fram till det 
resonemang som slutligen blev det nya sättet att se på problemet. Det målas upp bilder av den 
problematik som personen i fråga såg och redovisas vilken lösning personen kom fram till. Den 
“abstrakta” fysik som presenteras är basal och känns greppbar för den nivå som 
gymnasieeleverna befinner sig på. Detta kan skapa en bild av kvantfysiken som konceptuellt 
greppbar samtidigt som det även förmedlas med ett budskap om “det här är så svårt och mycket 
så det går vi inte in på djupet på just nu”. Om gymnasielärare under sin begränsade 
undervisningstid väljer att ta upp de konceptuellt enklaste fenomen som finns inom kvantfysiken 
kommer det representera en mycket liten del av området i sig vilket kan skapa missvisande bilder 
av området som disciplin.  

Ser vi vad som kommer i Kvantfysik, 10hp så menar Johansson et al. (under tryckning) att 
kvantfysiken i universitetskurser ofta hålls väldigt kort på den konceptuella delen och det kan 
argumenteras för att det kan vara en bristande länk mellan förväntningarna och infriandet. 
Johansson et al. (under tryckning) uttrycker vad dessa kurser brukar behandla på ett passande 
sätt. 

The novelty of quantum physics is expressed primarily as new ways to calculate, not new 
ways of modeling or understanding reality. Here, doing quantum physics consists in 
learning a new formalism and applying it to example problems, mainly solving the 
Schrödinger equation “in the usual way” in different systems. 

Detta skulle kanske inte stämma så väl överens med den tidigare bilden given av gymnasieskolan. 

Glappet mellan universitetsfysik och förväntningar på ämnet innan utbildning blir stort då det 
behandlas på vitt spridda sätt. Hur detta glapp i både kunskap och framställande av kvantfysiken 
skulle kunna förbättras är genom att ge en bild över vad som behandlas men framförallt hur det 
behandlas. Detta är problematiskt då bilden av kvantfysik hos studenter ofta kan grundas i de 
populärvetenskapliga visualiseringarna. Det kan skolväsendet inte kontrollera, men det skulle 
kunna tas hänsyn till under utbildningens utveckling. 

Under intervjuerna undersöktes om de ovan nämnda centrala begreppen var något som de hade 
stött på i undervisningen sedan innan. Om de hade haft en viss förståelse för vad fotoelektrisk 
effekt, vågpartikeldualitet eller fotonbegreppet innebar. Robin uttryckte sig så här: 

Eftersom jag ändå är intresserad av ämnet. Det tror jag nog att det kände jag till just på 
ytan liksom: “Vad är det här konceptuellt liksom, vad är det här för någonting”. [...] Så 
den kunskapen kanske jag hade ändå lite grann. Men om det kommer från 
gymnasiet/basåret eller om jag läst det själv. Det vet jag inte riktigt. Det kanske är 
någonslags blandning. 
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Begreppen i sig var något som Robin hade stött på men källan för informationen var svår att 
placera. Kims svar på denna fråga löd: 

Ja, men alltså det var sådana saker som “inte ingick i kursen” men som läraren förklarade 
när vi var några som frågade. Så kan man säga. [...] Vi konstaterade ju att det finns 
fotoner liksom men det var ju ett begrepp man hörde men sen var det inte så mycket mer 
med det.  

Följdfrågan som ställdes handlade om hur de kunskaper hen hade med sig från gymnasiet är 
anpassade och förberedande nog för vidare fysikstudier och om det fanns någonting som hen 
skulle vilja varit annorlunda i bilden av fysiken som skapas i gymnasiet. 

Alltså, jag tycker nog ändå att kurserna vi läst här på universitetet har varit ganska bra 
anpassade för förkunskaperna man har från gymnasiet. Å andra sidan så tänker jag att 
vissa saker skulle man liksom… Man skulle faktiskt kunna ta upp lite grundläggande 
kvant- och partikelfysik. Det är inte jättekrångligt. Man behöver ju inte gå in på den 
krångliga matten liksom. Men vissa kurser är ändå skapligt konceptuella, även på lite 
högre nivå. Det skulle man kunna ta upp redan på gymnasiet. Då skulle man nog ta ner 
bilden av fysik lite på jorden tidigare. Det skulle inte bli den här: “Kvantfysik är 
jättespännande men det pratar vi inte om nu utan det kommer sen.” 

Kim anser att glappet mellan universitetet och gymnasiet inte är så stort överlag men att 
gymnasieskolan skulle kunna ta upp mer om avancerade fysikområden som kvantfysik till en 
större grad för att “ta ner bilden av fysik lite på jorden tidigare.”. Detta för att motverka en slags 
mystifiering av kvantfysiken. Det följde en naturlig fråga om hur kvantfysiken kom fram i 
undervisningen. 

Vi hade ett avsnitt i boken som hette typ modern fysik och då delade vi upp det och så 
var det grupparbete om dom olika sakerna. Så att det skulle jag säga att det är väl i princip 
ingenting.  

Om gymnasiefysiken nu tar upp “i princip ingenting”, skulle det gå att anpassa 
universitetsundervisningen mot det centrala innehållet som gymnasieskolan har för kursen Fysik 
2? Kim vidhåller att det kan göras mer från gymnasieskolans sida än från universitetets sida kring 
glappet i förväntningar och den initiala bilden som studenter har av fysik.  

Ja, men med facit i hand så har jag svårt att se att programmet skulle kunnat göras 
annorlunda, men däremot så tror jag att på gymnasiet skulle man kunna förbereda, för 
det är ändå skapligt många som går från naturvetenskapliga program till.. Det gäller ju 
ingenjörer också, dom läser ju också en del matte och grejer. Och fysik till viss del också. 
Att man där dämpar förväntningarna och inte.. inte bara, så fort någonting är för svårt så, 
“Det här är för svårt för er det här kommer ni få veta på universitetet”.  
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Det intressanta hade varit att höra hur hens syn på denna problematik sett ut innan påbörjad 
utbildning då hen nu uttrycker sig “med facit i hand”. Såg det annorlunda ut innan och i så fall, 
kan detta vara produkten av en förhandling och förändring av förväntningar och bilden av fysik? 
Är detta fallet har hen accepterat universitetets bild av fysiken och gjort den till sin personliga 
bild av fysiken.  

5 Diskussion 
Tidigare avsnitt har redogjort för hur intresse och förväntningar på fysik kan skapas och hur väl 
de infrias i och med möten med universitetsfysiken. Vilka förändringar kan, genom 
förhandlingar, ha påverkat studenters förväntningar och bild av fysik på universitetsnivå? Robin 
och Kim har reviderat sin bild av fysiken till att passa universitetsfysiken bättre än den initiala 
bilden de hade. Det är möjligt att denna förhandling och förändring kan ha lyckats för att deras 
förväntningar var väl kalibrerade och redan till viss del anpassade för universitetets värld. Det 
finns också en motpol till den typ av studenter som Robin och Kim representerar, det är de som 
inte klarar av att anpassa sina förväntningar efter mallen som universitetet lägger upp för 
fysikstudier. Det glapp som finns mellan förväntningarna och den faktiska fysiken kan vara för 
stort att hantera eller så kan studenter sakna strategier för att komma över eller fylla igen glappet. 
Resultatet blir att det skapar ett manfall på utbildningarna då förhandlingarna kan misslyckas i att 
skapa motivation till att fullfölja utbildningen (Holmegaard, Madsen & Ulriksen 2015).  

Vad behövs då för att studenter ska klara av en utbildning och nå det slutgiltiga målet som de 
initialt hade vid ansökan? Intresset som skapar förväntningar måste vidhållas under studietidens 
gång men problematiken är att studenter kan förändra sina intressen (och sina förväntningar) 
under studierna och därmed förändra de motiverande faktorer som tog dem till utbildningen från 
första början. Blir förändringen inte positiv eller lika motiverande som de initiala förväntningarna 
kan intresset för fysiken blekna. Lyckas studenterna förhandla sig till nya motiv för studierna 
som är lika motiverande och intressanta som de initiala förväntningarna kan det ses som en 
lyckad förändring trots att de initiala förväntningarna inte infriats. Denna typ av förhandling ser 
vi förekomma hos både Kim och Robin då de båda har förändrat sina slutmål för utbildningen 
eftersom den akademiska fysikvärlden inte var exakt vad de förväntade sig.  

Det leder oss in på frågan: Vad är fysik och vad bör förväntas? Fysiken på universitetet skiljer sig 
från både tidigare studier i gymnasieskolan och populärvetenskapens representationer av ämnet. 
Det är mer akademiskt och abstrakt än vad många studenter inser innan påbörjad utbildning 
vilket även blir en faktor för att eventuellt avbryta studierna. Kvantfysik och annan fysik på 
högre nivåer behandlas mer matematiskt än vad det utges för att göra inom populärvetenskap 
och gymnasium då det framställs som mer gåtfullt och mystiskt. Om kvantfysiken är något av 
den första “riktiga fysiken” studenterna läser kan sättet den behandlas på ses som att det sätter 
en standard nedåt i leden för hur fysik bör vara och hur det bör behandlas i kurser. Om denna 
typ av fysik ses som en standard kan man då förvänta sig något annat än abstrakt fysik som 
student på universitetet? Blir universitetsfysiken enkelspårig och skapar det problem för 
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utvecklingen av kunskaper hos studenter? Kraven på de förväntningar en student har på 
fysikstudier kan då bli viktade. Det finns förväntningar som är mer gynnsamma för en students 
möjligheter att fullfölja en utbildning men kan man kalla dessa förväntningar för de “rätta” 
förväntningarna? Det beror på vilket perspektiv man har. Dessa frågor tas upp av Andersson & 
Linder (2010) när de delar in studenters motiv och intressen för fysikutbildning i några olika 
diskursmodeller. De visar tydligt att studenter i som främst förväntar sig att läsa ett bra program 
(Teknisk fysik) utan specifika förväntningar på ämnet är de som klarar sig bäst. Medan de som 
söker fysikutbildningar av intresse för ämnet och har stora och förskönade bilder av fysiken inte 
klarar sig fullt lika bra. 

Skapar gymnasieskolan “rätt” förväntningar av fysik och går de i linje med universitetsvärlden? 
Det finns två delar i detta. Kims beskrivningar kan tolkas som att gymnasieskolan förbereder 
studenter till viss del för hur fysik faktiskt behandlas och används. Men detta är främst i de 
mindre “mystiska” och mer enkelt konceptuella områdena som exempelvis i den klassiska 
mekaniken då den matematik som krävs för den nivån av fysik tillämpas, liknande universitetets 
undervisning. Den andra delen som behandlar den mer avancerade fysiken, så som kvantfysik, 
presenteras mer konceptuellt enkelt än vad det är på universitetet. Det lilla som presenteras 
behandlas på samma konceptuella nivå som den klassiska mekaniken men det är förenklade 
modeller och den matematiska abstraktionen finns inte med i denna bild av kvantfysiken. Inte till 
den grad att det faktiskt kan sägas vara rättvisande för ämnet.  

Det kan vara svårt att ha “rätt” bild/förväntningar av fysiken (enligt universitetet) från start, men 
vad innebär det då att ha “rätt” förväntningar? Kvantfysiken behandlas på universitetet mestadels 
genom att man räknar på abstrakta matematiska modeller, som Schrödingerekvationen, i flera 
olika system. Grundprincipen är att man lär sig räkna på problem och lär sig metoder för att lösa 
givna frågeställningar systematiskt, det används mycket matematik, vilket även Robin påpekar. 
Studenters förståelse för vad det är de faktiskt gör är inte det främsta målet för kursen. 
Skapandet av förståelse för komplexa fenomen kan vara syftet för studenterna medan 
verkligheten ser annorlunda ut i klassrummet. För att en student ska ha “rätt” förväntningar på 
ämnet (enligt universitetet) bör förväntningarna ligga så nära universitetets bild av fysik som 
möjligt. Det underlättar i anpassningen av förväntningarna som kommer ur förhandlingen av 
motiven för studierna. För det verkar vara så att de studenter som klarat av utbildningen också 
har förändrat sin bild och förväntning av fysiken till att passa den “rätta” bilden från 
universitetet.  

Men måste universitetets bild och tillvägagångssätt vara den “rätta” bilden eller skulle området 
kanske rentav gynnas av att ha en mer levande och mindre abstrakt hantering av ett ämne som 
kvantfysik? Som Robin säger så fanns förväntningarna att hen skulle komma till nya insikter och 
uppenbarelser inom kvantmekaniken när hen först började. Det visade sig att majoriteten av 
materialet som behandlades i kursen var tillämpningar av abstrakt systematisk matematik och att 
några revolutionerade insikter aldrig kom fram. I efterhand uttryckte hen sig som att det 
“faktiskt” hade infriats några mindre fenomen som hen kunde ta med sig från kursen och att det 
var positivt. Både Kim och Robin uttrycker att förväntningarna inte var lika höga efter ett tag vid 
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programmet som de var vid studiestart. Det visar sig att efter en förhandling ägt rum har de båda 
studenterna “lärt sig” eller “insett” att de yttersta sanningarna inte kommer uppenbara sig i 
kurser som kvantfysiken som de initialt förväntat sig. Kim och Robin har lyckats i sina 
förhandlingar och utveckling av bilden av fysik för att passa bättre in i universitetets värld. Båda 
kan kategoriseras som Cosmic explorers vilket beskriver dem som motiverade av nyfikenhet och 
intresse. Det är dock en stor del av studenterna som inte klarar av att genomföra en sådan 
förändring och det kan leda till att utbildningen inte fullföljs.  

Kim anser att glappet mellan universitetet och gymnasiet inte är så stort överlag men att 
gymnasieskolan skulle kunna ta upp mer om avancerade fysikområden som kvantfysik till en 
större grad för att “ta ner bilden av fysik lite på jorden tidigare.”. Detta för att motverka en slags 
mystifiering av kvantfysiken och annan fysik på högre nivåer. Universitetet och gymnasiefysiken 
har gemensamma element inom just kvantfysiken och det skapar en till synes röd tråd genom 
utbildningssystemet vid första anblick. Det visar sig dock att utformningen och innehållet av 
undervisningen skiljer sig i utförande och skapar därför en distans mellan de två 
utbildningsnivåerna. Ett ämne som kvantfysik på universitetet kan vara svårt att konceptualisera 
under den begränsade tid som kursen går och det innehåll som ska behandlas. Medan gymnasiets 
lilla del av kvantfysik (eller modern fysik överlag) behandlas mer konceptuellt. En sund 
blandning av dessa två skulle skapa en bredare bild av vad kvantfysiken kan vara och mötet med 
universitetsfysik för studenterna skulle möjligtvis bli mer smärtfri. Då skulle glappet, som 
Holmegaard, Madsen & Ulriksen (2014) uttrycker det, mellan bilderna kunna krympas och de 
förhandlingar som krävs inte behöva vara lika radikala. Det skulle fortfarande förekomma 
förhandlingar eftersom det är nästintill omöjligt att ha korrekt bild av området innan studierna 
men möjligtvis skulle fler studenter behålla sitt initiala intresse för fysik. 

6 Slutsatser och rekommendationer 

Under arbetets gång har den centrala frågeställningen kring studenters utvecklande av bilden 
behandlats ur olika perspektiv och med olika typer av bakgrundsundersökningar. Den kvalitativa 
undersökningen har skapat en bild av hur studenter som har lyckats klara att genomföra 
kandidatprogrammet i fysik kan resonera kring sina motiv och intressen. De kan givetvis inte 
vara fullt representativa för alla studenter men visar ändå hur förhandlingar kan gå till. 

Frågan kring studenters initiala motivation att studera fysik är central och komplex. Fysikintresset 
kommer ofta från de möten med fysik som sker före universitetet vilka främst är i skolan och 
genom populärvetenskapen. Populärvetenskapen riktar sig mer mot den intressanta delen och 
kan sägas marknadsföra ämnet i ett förskönande ljus som skapar svårigheter för studenter att 
inse hur fysiken behandlas vid studier av ämnet. De initiala förväntningar studenter har på 
studier i fysik skapar förutsättningar för studenternas infriande av dessa förväntningar. Hur 
förväntningarna ser ut och vad de grundas i kan skapa ett glapp mellan universitetets 
framställning av fysiken och studentens bild av fysiken. Då det är skillnad i förväntningarna och 
den faktiska fysiken så äger en förhandling rum där studenterna omförhandlar sina motiv för 
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utbildningen eller väljer att avbryta utbildningen om det är så att förhandlingen inte är lyckad 
(enligt universitetets normer). Studenter som lyckas med förhandlingen kommer ha en reviderad 
bild av ämnet och göra den nyare bilden till en motiverande faktor precis som de initiala 
förväntningarna var från början.  

Kvantfysiken är ett område som många studenter ser som intressant och mystiskt och är även 
därför en ämnesdel som skapar dessa typer av förhandlingar hos studenter då kvantfysiken ofta 
inte är vad som förväntats. Jag menar att för att jobba mot att skapa en mer genomgående och 
kontinuerligt rättvisande bild av kvantfysiken och annan fysik på högre nivå genom skolsystemet 
skulle universitet och gymnasieskolan kunna se till varandra och inkorporera lite av varandra. 
Gymnasiet kan ta upp lite mer abstrakta fenomen och visa på vilket vis de är abstrakta och 
universitetet kan till viss del lära av gymnasieskolan och populärvetenskapen i att behandla 
fenomenen något mer konceptuellt.  

Ett nästa steg skulle vara att utöka studien med fler intervjuer för att få en mer representativ bild 
av studenters förhandlingar och förväntningar på ämnet och studietiden. Fler intervjuer skulle 
innebära fler perspektiv på forskningsfrågorna. Det som är representerat i detta arbete är två 
perspektiv från två studenter som klarat av att genomföra förhandlingar och programmet i sig. 
Representationen av fler perspektiv skulle ge en mer verklighetsförankrad bild av denna 
problematik, det kan vara att genomföra intervjuer med studenter som valt att avbryta studierna 
vid kandidatprogrammet i fysik för att se hur dessa studenters förhandlingar och hantering av 
mötet med universitetet sett ut. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

Statistik över studenter som tagit ut en examen av de studenter som påbörjade 
Kandidatprogrammet i fysik (och dess inriktningar: Astronomi, Fysik och Meteorologi) 
HT2007-HT2012. 

 

Den gröna (0) delen representerar den del av studenter som inte tagit ut examen och den röda (1) 
representerar den andel som har tagit ut en examen på respektive inriktning. 

Tillhandahållen av Staffan Andersson, avdelningen för fysikens didaktik, VT2016. 
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Bilaga 2 

Tidsplan för genomförandet av projektet. 

 

 

32 


