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Sammanfattning 
 
Uppsatsen belyser fysikundervisning ur ett kulturperspektiv. En multivariatanalys – 
principalkomponentsanalys – har genomförts för att kartlägga fysikundervisningskulturer på 
tidigare respektive senare år inom grundskolan. Syftet är att undersöka vilka likheter och 
skillnader som finns mellan olika fysikundervisningskulturer för att – med hjälp av tidigare 
forsking och litteratur – se vilka möjligheter och problem som kan uppstå för elever och lärare 
i och med dessa fysikundervisningskulturer. Vi har utgått från begreppet border-crossing för 
att behandla de kulturövergångar som kan uppstå när elever byter lärare och vilka 
konsekvenser detta får för elever och lärare. 

Undersökningen har funnit, beskrivit och jämfört fyra fysikundervisningskulturer: 
’Praktikerna’, ’Ämnesinriktade’, ’Anpassarna’ och ’Återkopplarna’. Dessa 
fysikundervisningskulturer beror inte på kön, ålder, ämnesbehörighet eller erfarenhet. Det 
finns dock ett samband mellan vilka årskurser lärarna undervisar på men detta samband gäller 
endast ’Anpassarna’ och ’Praktikerna’. Undersökningen har funnit att ’Ämnesinriktade’ och 
’Anpassarna’ har inslag av tidigare beskriven vetenskapskultur. Undersökningen fann att 
’Återkopplarna’ är en blandning av de andra tre funna fysikundervisningskulturerna. Eftersom 
det uppstår kulturövergångar mellan dessa fysikundervisningskulturer skapar detta problem i 
form av att elever och lärare inte känner igen varandras kulturer. Dessa kulturövergångar är 
beskrivna ur både elev- och lärarperspektiv i undersökningen. 
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Abstract 

This essay surveys physics science education in the light of cultures. A multivariate analysis –
principal component analysis – has been used to map out the different cultures in middle 
school and high school. The main purpose of this essay is to examine differences and 
similarities between the different physics educational cultures found in the survey. Through 
examining literature and prior research, it is also the purpose to examine what possibilities 
and problems these physics educational cultures might impose on students and teachers. 
Border-crossing has been a central concept in explaining how possible cultural border-
crossings might affect the teachers and pupils. 

The survey has found four different kinds of physics educational cultures which are: 
‘Praktikerna’, ‘Ämnesinriktade’, ‘Anpassarna’ and ‘Återkopplarna’. These physics 
educational cultures are not dependent of sex, age, appropriate teacher education or 
experience. However there is a connection between which grades the teacher educates but 
only for the physics educational cultures ‘Anpassarna’ and ‘Praktikerna’. The survey also 
discovered that the physics educational cultures ‘Ämnesinriktade’ and ‘Anpassarna’ has to 
some degree a connection to earlier examined science-cultures. ‘Återkopplarna’ seems to be a 
mixture of the other three described physics educational cultures. Since cultural border-
crossings do occur between the described educational cultures, the problems associated with 
border-crossings also exist. The problems which are associated with border-crossings are: that 
pupils and teachers don’t recognize each other’s physics educational cultures. These border-
crossings are described in light of both the teachers’ points of view and the pupils’ points of 
view. 
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1. Introduktion 
 
En fras som ofta hörs i samtal med pedagoger är ”De nya eleverna kan ingenting”, då eleverna 
har gått från tidigare år till senare år. Där det – när det gäller fysiklärare – syftas till en känsla 
av att eleverna inte har några kunskaper inom ämnet överhuvudtaget. Detta fenomen har vi 
observerat under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) och detta examensarbete är en 
möjlighet att undersöka denna uppfattning. 
 
Med ett kulturperspektiv på fysikundervisningen kan forskningen finna nya vägar och 
utveckla didaktiken inom ämnet för att beakta kulturskillnader i undervisningen. Perspektivet 
ger möjligheten att lösa nya samt gamla problem, det öppnar nya möjligheter att behandla 
undervisningen och lärandet. 
 
1.1 Problemformulering 
 
Vissa av de lärare vi har stött på med åsikten att eleverna inte kan någonting inom ämnet, 
ställer sig undrande till varför detta problem uppstår i övergången från tidigare år till senare år 
och anser att detta belastar deras undervisning. Vi vill undersöka problemet ur ett 
kulturperspektiv. Östman (1995) visar på två kulturkategorier – akademisk och romantisk 
tradition – som i detta fall kan passa in på de skillnader mellan tidigare år och senare år som 
vi har observerat under vår VFU. Om Östmans (1995) två kulturer stämmer så kan det– enligt 
vår uppfattning – finnas en brytpunkt där en kultur tvärt övergår till en annan. Enligt 
Aikenhead (1996) kan det då uppstå svårigheter för eleverna när de ska införlivas i en ny 
subkultur. 
 
Vi har under vår studietid upplevt dessa kulturövergångar – om vi utgår från Östmans (1995) 
akademiska och romantiska traditioner – som kulturkrockar och känner att vi drabbats hårt i 
vår motivation och vårt intresse för de naturvetenskapliga ämnena. Vi har upplevt en 
avsaknad av intresse när ämnet var olik vetenskapen, men återfått intresset när ämnet blev 
mer vetenskapsorienterat. Vi tror att trots att begreppet stadier tagits bort inom skolväsendet 
så lever många av dessa nackdelar fortfarande kvar och drabbar elever precis som förr med 
förlust av intresse och motivation. Vi tror på en mjukare stadieövergång så att eleverna 
successivt anpassar sig till det nya tänkandet och att intresset och motivation på så sätt 
bibehålls. I våra ögon är bägge kulturerna värda att behålla, så att eleverna får en helhetssyn 
på ämnet precis som det står i styrdokumenten (Skolverket, 2007). Detta är en av 
anledningarna till att didaktiken har fått en mer framträdande roll inom forskningsvärlden 
(Aikenhead, 1996). 
 
Vi ser en möjlighet med examensarbetet att belysa hur kulturövergångar påverkar elever och 
lärare, både positivt och negativt. Vi har förhoppningen att genom att beskriva kulturen kunna 
se vilka möjliga förändringar som kan göras inom undervisningen så att lärarna tar tillvara på 
fördelarna och minimerar nackdelarna vid dessa övergångar. För att kunna göra detta måste vi 
självklart först undersöka hur kulturerna ser ut inom ämnet fysik. Om vi finner skilda kulturer 
kan vi precis som Aikenhead (1996) skriver i följande citat undersöka ett gammalt problem ur 
ett nytt perspektiv: 
 

My proposal offers an account of students’ lived experience in term of students 
crossing cultural borders, from the subcultures of their peers and family into the 
subcultures of science and school science. This theoretical frame of border crossing 
will provide Western science educators with a new vantage point from which to 
analyze familiar problems (Aikenhead, 1996. s.2). 
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Vi utgår från ett kulturperspektiv istället för inlärning- och utlärnings-perspektiven som 
tidigare dominerat forskningen inom didaktiken (Carlgren, 1999). 
 
Vår uppfattning var att fysikundervisningskulturen på tidigare år och senare år skiljer sig åt, 
vilket medför att eleverna drabbas av konflikten mellan de olika 
fysikundervisningskulturerna. På grund av skillnaden kan inte eleverna tillgodogöra sig 
ämnesstoffet och tappar intresset som eventuellt har funnits tidigare. Trots att eleverna har 
kunskaper från tidigare undervisning så anser lärarna på senare år att eleverna saknar all 
kunskap inom ämnet, eftersom elever och lärare har olika fysikundervisningskulturer. 
 
1.2 Syfte 
 
Syftet med arbetet är att undersöka och beskriva vilka fysikundervisningskulturer som finns 
på tidigare respektive senare år inom ämnet fysik. Vidare ska vi jämföra dessa kulturer, 
undersöka huruvida dessa strider mot varandra och vilka möjligheter och problem skillnader 
och likheter i fysikundervisningskultur kan medföra för lärare och elever. 
 
1.3 Forskningsfråga 
 
Hur ser fysikundervisningskulturen i skolan ut på tidigare år och senare år? 
På vilket sätt skiljer sig fysikundervisningskulturerna åt? 
Hur skapar kulturövergången mellan olika fysikundervisningskulturer problem? 
Hur – i så fall – påverkar kulturövergången lärarnas uppfattningar om elevernas kunskaper? 
 
 
2 Litteraturbakgrund 
 
2.1 Kulturdefinitioner 
Aikenhead (1996) definierar kultur som ”… an ordered system of meaning and symbols, in 
terms of which social interaction takes place” (Aikenhead, 1996, s. 8). I Aikenhead (1996) 
finns en definition av kultur – som många andra forskare har använt – som systematiserar 
kulturer efter: kommunikation, sociala strukturer, seder, attityder, värden, övertygelser, 
världsbild, färdigheter, beteende och teknologi. Aikenhead (1996) väljer däremot att – i sin 
artikel – utgå från en definition som systematiserar kulturer efter: normer, värderingar, 
övertygelser, förväntningar och konventionella handlingar. Författaren har valt att använda 
definitionen av två anledningar:  
 

1) Den har en litet antal kategorier som kan tolkas brett och täcker därför 
samma omfång som den tidigare definitionen av kultur.  

 
2) Aikenhead (1996) baserar en del av sin artikel på annan forskning som har 

använt samma definition. Aikenhead (1996) vill att forskningen kring 
kulturperspektivet ska vara konsekvent i sin användning av definitionen och 
använder därför samma definition som forskaren som artikeln baseras på. 

 
Författaren menar att det även inom olika kulturer finns mindre grupper som i det stora hela 
passar in i en kultur, men som på detaljnivå skiljer sig från övriga i kulturen. Dessa bildar 
subgrupper. Subgrupperna har i sin tur en egen kultur, som benämns subkultur. 
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Ingelstam (2004) delar in kunskapskulturerna i tre huvudgrupper, fysisk naturvetenskap, 
livsvetenskap och miljövetenskap. Eftersom författaren anser att livsvetenskapen inte kan 
delas in i ett enda fack lämnas den utanför vidare indelning som är baserad på ämnena 
naturvetenskap, teknik, matematik, samhällsvetenskap, humaniora och kultur, miljö- och 
informations-samhället. Ämnet fysik läggs inom den första kategorin naturvetenskap men 
denna kultur är även ledande inom kategorin. Vit biologi och kemi är även en del av kulturen. 
Författaren menar vidare att kulturen är en välfinansierad gren av forskning med stora anslag 
varje år. Synen på kunskapskulturen är vidsträckt och finns i hela världen utan att skilja sig åt 
nämnvärt. Inom kunskapskulturen fysisk naturvetenskap finns metoder – artiklar och praxis 
för hur kunskap skapas – som gör att hela världen får tillgång till den nya kunskapen så fort 
den har uppstått. Tack vare detta förfarande finns möjligheten att hela tiden bygga vidare på 
existerande kunskap och därför görs snabba framsteg. Vidare kan sägas att kulturen även 
lyfter fram individer som lyckats göra banbrytande framsteg inom området. Dessa lyfts fram 
som exempel som motiverar övriga inom ämnet. Författaren menar att detta är konstigt då 
även om dessa varit banbrytande så har det funnits vetenskapsmän inom samma område som 
motsatt sig framstegen och de har helt glömts bort. Ur detta är det möjligt att se att hela 
kulturen premierar och uppmuntrar förändring. Vidare har naturvetarna accepterat att det 
finns en värld att undersöka oavsett om den finns i realitet eller bara i vårt sinne så har de den 
gemensamma uppfattningen att denna värld går att beskriva med hjälp av teoretiska modeller 
baserade på experiment. 
 
Duschl (1988) menar att det finns en klyfta inom vetenskapskulturen där en av sidorna strävar 
efter att finna ny kunskap genom stora vetenskapliga framsteg och hela kulturen genomsyras 
av progression och framåtanda. Den andra sidan ser kulturen som ett sätt att validera sina 
kunskaper och göra det till sanning. Det är det sistnämnda som författaren hävdar är den 
rådande synen inom utbildningen. Där fakta, hypoteser, teorier och sanningspåståenden lärs ut 
genom att visa hur de har format dagens vetenskap. Hur sådan kunskap kom till från början, 
behandlas inte. När personer vill ifrågasätta den vetenskapliga sanningen måste detta göras på 
ett vetenskapligt sätt, men det vetenskapliga arbetssättet har inget rum i utbildningen. 
Författaren menar vidare att det finns tre saker som är kärnan hos vetenskapen: 
 

- Det finns en standard för att undersöka vetenskapliga teorier som valida, 
vilket ändras från en tidsperiod till en annan 

 
- Att de standarder som används, användes förut, kommer att användas i 

framtiden inte kan påstås ha mer eller mindre värde, vara mindre korrekta än 
någon annan standard som har används, används eller ska användas. 

 
- Att kriterium för vetenskap är kopplade till innehållet i de vetenskapliga 

idéerna för perioden. 
 
Ingelstam (2004) beskriver naturvetare som optimister och handlingsinriktade. De har inte 
mycket till övers för böcker utanför sitt område och har en viss arrogans mot de mer 
samhällsvetenskapliga grenarna politik och litteratur. 
 
Östman (1995) delar in vetenskapen i kunskapsemfaserna: Vetenskapens intellektuella 
process samt Rätta förklaringen. I den förstnämnda baseras vetenskapen på ett experiment 
som visar ett resultat och forskarna visar att – vilka är en grupp människor alla kan lita på – de 
har kommit fram till vidare resultat. I den andra emfasen så börjar man från grunden och 
bygger på processen: Den här kunskapen existerar och då kan ytterligare ett steg tas så att ny 
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kunskap kan skapas. Författaren beskriver ytterliggare två kunskapsemfaser; vilka är 
Vardagsemfas, som beskriver nyttan av naturvetenskapen i vardagen och Naturvetenskap, 
normer och beslut emfasen (NNB-emfas) vilken sedan delas in i tre underkategorier. 
Gemensamt för undergrupperna är att alla förutsätter att naturvetenskapen skapar en norm för 
vårt umgänge med naturen. Däremot är det enligt den första underkategorin så att denna norm 
ska konkretiseras i form av teknik, den andra underkategorin menar i stället att normen ska 
konkretiseras genom att alla människor engagerar sig och enligt tredje underkategorin ska det 
ske  i ett marknadsekonomiskt perspektiv. 
 
Den vetenskapliga subkulturen – skriver Aikenhead (1996) – kan sägas vara en produkt av 
västerländsk vetenskap och borde därför kallas västerländsk vetenskapskultur. Kulturen 
skapar problem för icke västerländska studenter, eftersom de möter en främmande kultur 
utöver den redan främmande skolkulturen. Elever med denna bakgrund har svårare att klara 
av kulturövergången mellan vardagens kultur och den vetenskapliga skolkulturen. 
 
2.2 Skolvetenskapskultur 
Östman (1995) beskriver två olika traditioner inom NO-undervisningen Den romantiska 
traditionen och Den akademiska traditionen. Den romantiska traditionen utmärker sig genom 
att naturen innehåller estetiska värden, människan sätts i förhållande till naturen och 
behandlas i moraliska termer, relationen mellan natur och människa är i fokus och naturen 
framställs som en livgivande relation. Den akademiska traditionen utmärker sig genom att 
vara avhumaniserad, och framställa naturen som en maskin. Då den ställer människan i 
relation till naturen gör den det genom att påvisa att människan är ett hot mot sig själv och 
naturen. Författaren visar även på att Den akademiska traditionen haft ett starkt fäste i de 
tidigare läroplanerna men att Den romantiska traditionen har vunnit land i lgr 801 även inom 
fysiken. Kemiämnet började redan ändra form under lgr 692. En blandning av båda 
traditionerna finns representerade i lgr 80. 
 
Fensham (1992) skriver att NO-lärare delas in i olika fack i olika länder och att de i vissa 
delar av välden ses som att de tillhör gruppen utbildare istället för att de delas in som t.ex. i 
Europa tillsammans med de vetenskapsmän vilka de delar sin bakgrund med. 
 
Lemke (1990) menar att NO-lärare och forskare tillhör en gruppering som delar samma tro 
och värderingar. Författaren skriver vidare att kommunikation sker på ett visst sätt inom 
denna gruppering, vilket leder till att elever kan ha svårt att förstå ämnet då de inte är vana att 
kommunicera på samma sätt. För att överbrygga detta hinder måste läraren hjälpa eleverna att 
kommunicerar som NO-läraren och forskare. 
 
Skolvetenskapskulturen styr – enligt Aikenhead (1996) – eleverna till att införskaffa 
vetenskapliga normer, värderingar, övertygelser, förväntningar och konventionella 
vetenskapliga metoder. Däremot misslyckas ofta skolvetenskapskulturen med att ge en rättvis 
bild av vetenskapen genom att visa en karikatyr av vetenskapen som socialt steril, auktoritär, 
icke-humanistisk, positivistisk och absolut sann. Aikenhead (1996) menar att 
skolvetenskapskulturen förmedlar olika bilder av vetenskapskulturen oavsett om lärarna är 
överens om bilden eller inte. Som konsekvens av detta förmedlar lärare olika synsätt om vad 
subkulturen vetenskapskultur är. 
 

                                                 
1 Läroplanen för grundskolan 1980 
2 Läroplanen för grundskolan 1969 



 5 

 
 

Fensham (1992) menar att skolans grund är uppbyggd av att olika sociala grupper tävlar om 
att påverka läroplanerna. Ett antal av dessa intressen har identifierats och de är: political, 
economic, maintaining their discipline och cultural and social life. Det political intresset 
handlar om att NO-ämnet är vägen till ett arbete med hög status, vilket innebär att det styr hur 
många och vilka som kan nå dessa arbeten. Eftersom industrin och samhället behöver ett visst 
antal naturvetare finns även economic intresset, då det styr hur många som behövs. 
Vetenskapsmännen vill att eleverna lär sig den vetenskapliga disciplinen såsom den används 
av dem. Vetenskapsmännen räknas som en maktfaktor i samhället, vilka därför har fått en 
egen indelning som maintaining their discipline. Slutligen återfinns cultural and social 
gruppen, vilka är de som vill bruka vetenskapens produkter. Personerna i cultural and social 
gruppen ser utbildningen från sitt eget personliga perspektiv och vill att dem ska vara nöjda 
med sin personliga utveckling och utbildning. 
 
Östman (1995) skriver att skolans diskurs hämtas från läroplanerna vilka är ett resultat av 
olika sociala gruppers kamp om vad som ska och inte ska läras ut i samhället. Diskursen kan 
sedan omvandlas till en hegemoni; den ideologi som majoriteten av människor har accepterat. 
Risken finns dock att ideologin tolkas hegemoniskt eftersom läroplanerna är öppet 
formulerade. Östman (1995) menar dock att om denna ideologi – t. ex en läroplan – 
projeceras tillräckligt länge så intar den hegemonisk status, men om den däremot projiceras 
kortvarigt och inte intar hegemonisk status så kan den ersättas med en mer hegemonisk 
läroplan. Även läromedlen är med och påverkar på samma sätt, dock krävs det att dessa 
företräds av en social grupp som är i position att påverka läroplanen. 
 
Lemke (1990) menar att NO-undervisningen och övrig undervisning i stort inte skiljer sig 
särskilt mycket åt. Största skillnaden ligger i att undervisningen sammanfogar teori och 
praktik, men eftersom lärare inte bedömer elevernas förmåga att laborera på proven borde 
detta inte påverka elevernas resultat. Författaren menar att ämnet i sig inte är svårare att 
tillgodogöra sig än något annat då all undervisning har ett stoff i sig som är ungefär likvärdigt. 
Författaren skriver dock att de naturvetenskapliga kursplanerna har ett krav på eleverna att 
sätta sig in i naturvetenskapen till skillnad från övriga ämnen där ämnet kommer till eleven 
och möter den på vägen. Naturvetenskapens kunskaper ligger helt enkelt inte tillräckligt nära 
elevernas existerande kunskap och den luckan förväntas eleverna brygga över själva utan stöd 
från kursen. 
 
Duschl (1988) menar att det finns en auktoritär övertygelse om vetenskapen som hävdar att 
allt den säger är sanning, och dessutom finns sanningen i vetenskapen. Vidare innefattar 
denna övertygelse en uppfattning om att det aldrig går att närma sig den auktoritära 
vetenskapen och att spannet på dess auktoritet är oändlig. Den auktoritära 
faktakunskapsbetonande vetenskapen är en produkt av filosofer som levde i början på 1900-
talet. De skapade den klassisk empiriska synen, den logiska empiriska synen och den logiska 
positivismen som finns inom vetenskapen idag. Duschl (1988) hävdar att det fortfarande finns 
tankar inom ämneskulturen som kan återfinnas i logisk empirism och logisk positivism. 
 
I USA under 1950 – 60 –talet ansågs det att humanister inte behövde NO-skolning på högre 
nivåer av utbildning eftersom de inte skulle syssla med naturvetenskap. Naturvetarna fick en 
skolning som var mycket yrkesinriktad och fördjupade deras kunskaper, så att de kunde 
studera vidare inom de områdena. (Fensham, 1992) 
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2.3 Elever och lärare inom skolvetenskapskulturen 
För lärare – med ambitionen att vara vetenskapliga – menar Duschl (1988) att ett mer 
traditionellt tillvägagångssätt kan ha sina fördelar och belöningar. Då de flesta elever inte 
kommer att satsa på en vetenskaplig karriär föreslår Duschl (1988) att ett mer flexibelt 
arbetssätt bör utövas, där lärare integrerar humanistiska och sociala aspekter vid sidan om 
vetenskapen. Det är en stor del av alla elever som inte kommer att fortsätta med vetenskapliga 
studier. Vetenskapsundervisningen bör utvecklas till att innefatta den nyupptäckta 
vetenskapen och nya tekniska lösningar. Författaren menar även att det är viktigt att få 
eleverna att förstå den delikata processen som naturvetenskapen kan bygga sina påståenden 
på. Ett säkert sätt att undersöka om eleverna har förstått detta är: att undersöka om eleverna 
har utvecklat en auktoritär syn på vetenskapen och om de vidareutvecklar den auktoritära 
synen på vetenskapen. Vidare menar Duschl (1988) att kunskap om vetenskap – istället för 
vetenskaplig kunskap – är mycket viktig eftersom det berättar vilka processer som genererar 
den vetenskapliga kunskapen. Hur vetenskapen kommer fram till de saker den gör, vilka 
metoder och på vilka grunder vetenskapen kan göra vilka antaganden, är alltså viktig i 
utbildningen. Detta både för att motverka auktorisationen som redan finns, men också att 
förebygga auktorisation av ämnet. 
 
Inom skolvetenskapskulturen vill Aikenhead (1996) att lärare gör smidiga övergångar från 
vardagens upplevelser till vetenskapens syn. Det är också viktigt att synliggöra skillnader i 
språkbruk och språkval inom vetenskapskulturen och andra kulturer. Allt för att göra 
kulturövergångarna självklara för eleverna. Författaren vill gärna att lärare skall vara en 
kulturguide genom olika kulturer och lyfta fram kulturerna och dess skillnader utan att 
värdesätta skillnaderna. När läraren agerar kulturguide tar läraren vardagliga företeelser för att 
se hur de passar in i olika subkulturer för att sedan visa skolvetenskapskulturens syn. 
Vanligtvis brukar skolvetenskapskulturens syn återspegla sig i någon av elevernas 
subkulturer, vilket ger ett bra sätt för läraren att hjälpa elever att brygga över till 
vetenskapskulturen. Enligt de fem grupper som Aikenhead (1996) delat in elever i, så har 
grupperna olika svårt att överbrygga till skolvetenskapskulturen. Svårigheten är beroende av 
hur lik subkulturen som eleverna tillhör är skolvetenskapskulturen. 
 
 
2.4 Teoretiskt ramverk 
Undersökningen utgår från en fenomenografisk grund och frågorna fokuserar på hur läraren 
gör i undervisningstillfället. Undersökningens fenomenografiska grund består i att lärarna 
uppfattar  sin egen kultur genom hur de svarar på enkäten.  
 
Svaren på enkäten reflekterar hur kulturen interagerar i en enkätkontext, ur svaren utläses 
alltså kulturens uppfattningar och ur svaren kan kulturen beskrivas. Enkäten testades först på 
en pilotgrupp med 3 respondenter för att säkerställa att frågorna var rätt formulerade. Denna 
pilotgrupp uteslöts ur urvalet för den riktiga studien. 
 
Begreppet kulturövergång är ett av verktygen för att kunna besvara arbetets frågeställningar 
och kommer att användas i olika delar av arbetet. Arbetet behandlar dock specifikt 
kulturövergångar mellan olika fysikundervisningskulturer vilket medför att en översättningen 
till svenska från Aikenheads (1996) border-crossing inte är en direktöversättning utan en 
variation av begreppet. 
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2.4.1 Begreppsdefinitioner 
 
Fysikundervisningskultur 
Definitionen av kultur som används återfinns i Aikenhead (1996). Definitionen systematiserar 
kulturer efter: normer, värderingar, övertygelser, förväntningar och konventionella 
handlingar. Författaren menar att det även inom olika kulturer finns mindre grupper som i det 
stora hela passar in i en kultur, men som på detaljnivå skiljer sig från övriga i kulturen vilka i 
sig bildar så kallade subgrupper. Subgrupperna har i sin tur en egen kultur, en så kallad 
subkultur. Den subkultur som lärare har när de undervisar är alltså lärarens 
fysikundervisningskultur. 
 
Kulturövergång 
Aikenheads (1996) begrepp border-crossing har översatts till kulturövergång i arbetet. 
Aikenhead (1996) har använt begreppet i en annan kontext än i denna undersökning, därför 
har begreppet ändrats för att passa undersökningen. Eftersom det enligt Carlgren (1999) inte 
går att flytta kunskap från en kontext till en annan, utan att påverka den.   
 
Fenomenografisk forskningsansats 
Grunden i en fenomenografisk studie är att undersöka människors uppfattning om ett fenomen 
och att finna variation och systematisera människors uppfattningar. Detta görs genom att 
förutsätta att det finns ett fenomen och sedan undersöka fenomenet genom hur fenomenet 
uppfattas. Inom fenomenografin undersöks föreställningarna genom öppna frågor som rör en 
eller flera aspekter av fenomenet (Dimernäs, 2007). 
 
NTA-lådor 
NTA-lådor är ett färdigproducerat undervisningsmaterial som fokuserar på undervisning i de 
naturorienterande ämnena i tidigare år. 
 
3 Metod 
 
3.1 Datainsamling 
Undersökningen gjordes som en kvalitativ studie i vilken datan kvantifierades, där resultatet 
visar dels vilka fysikundervisningskulturer som finns bland respondenterna och dels hur dessa 
fördelar sig inom gruppen. Vidare förtydligas dessa fysikundervisningskulturer.  
 
Enkätstudie på 21 lärare med syfte att undersöka deras kultur inom fysikundervisningen. 13 
av dessa arbetar på högstadiet och 9 arbetar på mellanstadiet. Siffrorna kommer sig av att en 
av respondenterna arbetar på både hög och mellanstadiet. Enkätstudien bestod av 24 frågor 
och ur svaren togs 98 variabler fram. 
 
3.2 Enkäten 
Enkäten genomfördes på tidigarelärare och senarelärare under hösten 2007. Samtliga 
respondenter var undervisande lärare inom ämnet fysik. Lärarna hade varierande övrig 
kompetens inom olika andra ämnesområden. Deltagarna valdes ut efter vilka som var villiga 
att ställa upp och hade tid inom närområdet. Resultatet på enkäten visar – enligt 
fenomenografisk synsätt – på hur respondenternas uppfattningar om fysikundervisningskultur 
ser ut. Enkäten återfinns i bilaga 1. Enkäten prövades först på 3 aktiva lärare för att säkerställa 
att frågeställningarna var utformade på ett sådant sätt att den information som söktes kunde 
finnas (Patel & Davidson, 2003). 
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Ur svaren togs olika uppfattningsvariabler ut och varje respondent bedömdes ha, respektive 
inte ha denna föreställning. Enkätensvarsvariablerna grupperades efter variabler och basfakta. 
Avsikten med att gruppera var att i första hand se om variablerna i sig grupperade sig. Några 
av variablerna är uppfattningar om hur läraren gör medan andra är uppfattningar om hur deras 
värderingar. När en respondent uttryckte sig tvetydigt placerades denne i bägge variablerna 
för uppfattningen.  
 
 
Under enkätstudien så har de forskningsetiska reglerna beaktats och följts. Vid utdelning av 
enkäten har respondenterna informerats om deras rättigheter att kunna dra sig ur 
undersökningen och hur de ska gå tillväga för att kontakta författarna så detta kan ske. 
Respondenterna informerades om vad enkätstudien hade för syfte. Alltså har enkätstudien 
tagit hänsyn till informationskravet. Enkätstudien tog även hänsyn till samtyckeskravet då 
informanterna informerades att de kunde välja att vara med i enkätstudien eller inte. 
Konfidentialitetskravet har tagits hänsyn till och alla respondenters namn och andra 
identifikatörer nämns inte under examensarbetet, vidare så avidentifierades även enkäterna 
innan bearbetning av enkäterna för att ytterliggare stärka konfidentialitetskravet, 
respondenterna blev informerade om att detta skulle ske. Under förklaringen av de olika 
kulturerna togs det hänsyn till konfidentialitetskravet under framtagningen av citat som är 
typiska för varje kultur. Respondenterna blev även informerade att informationen som 
insamlades i och med enkätstudien endast ska användas för forskningsändamål, vilket visar att 
även nyttjandekravet för forskningsetiska regler har beaktats och följts (Stukát, 2005). 
 
3.3 Multivariatanalys – principalkomponentsanalys 
 
3.3.1 Beskrivning av multivariatanalys - principalkomponentsanalys 
Multivariatanalys är ett sätt att identifiera mönster i data, och uttrycka dessa mönster på ett 
sätt som visar likheter och skillnader i mönstren. Vid en stor mängd data – som i 
undersökningen består av många olika svar från personer – kan det vara svårt att utläsa de 
generella tendenserna för svaren, eftersom mönstren kan ligga på ett sådant sätt att det är svårt 
att finna dem. Genom multivariatanalys behandlas datan genom att, först visa hela datan i ett 
mångdimensionellt diagram. Detta sker endast matematiskt i ett datorprogram och inte i 
verkligheten eftersom människan inte klarar av att tänka i fler dimensioner än tre. För att 
förenkla det så kan sägas att det i matematiken för tvådimensionella diagram betecknar en 
punkt med p = (1, 2) vilket innebär att punkten ligger på X-värdet 1 och Y-värdet 2. I en 
mångdimensionell rymd läggs det bara på ytterliggare siffror som tillexempel p = (1, 2, -3, 3, 
5) för att beskriva en punkt i ett femdimensionellt diagram. För att behålla så stor del av den 
information som finns i datan så läggs det ut en linje med punkter som visar så mycket som 
möjligt av hela datan (kallad principalaxel 1 eller komponent 1). Varje punkt på linjen 
representerar ett objekt – i detta fall en persons svar – och punkten säger så mycket som 
möjligt om informationen i det mångdimensionella diagrammet.  Sedan försöks det hittas 
ytterliggare en linje i orginaldatan som ligger vinkelrät mot principalaxel 1 – den linjen som 
lades ut – och som säger så mycket som möjligt om informationen men inte är likadan som 
den första linjen, för att kunna göra ett tvådimensionellt diagram av dessa senare. Den andra 
linjen kallas principalaxel 2, eller komponent 2. Det fortsätter på samma sätt för att hitta linjer 
som beskriver informationen mindre och mindre och kallar dessa principalaxlar/komponenter 
med tillhörande nummer i ordningen. Dessa principalaxlar/komponenter – alltså linjerna med 
tillhörande punkter - har endast en dimension och för att få en projektion som visar en så bra 
bild som möjligt av informationen går det att lägga ut en principalaxel – linje med punkter – 
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mot en annan. Som då blir som ett vanligt koordinatsystem som innehåller x och y. Varje 
punkt i en projektion av principalaxlarna har alltså två koordinater, ett värde från den ena 
axeln och ett från den andra, det vill säga precis som ett vanligt tvådimensionellt diagram 
tillexempel p = (1, 2). Vilket då ger en stor mängd information i ett överskådligt system, 
eftersom varje principalaxel innehåller så mycket information som möjligt ur datan. 
 
3.3.2 Hur avläses multivariatanalysen - principalkomponentsanalys? 
Dessa tvådimensionella diagram läses genom att visuellt beskåda bilden och titta hur punkter 
är fördelade. Punkter som ligger förhållandevis nära varandra, vilket betyder att personernas 
svar – som punkten i det tvådimensionella diagrammet beskriver – i undersökningen är 
liknande vilket kallas att de samkorrelerar (Fig. 3.1). Ligger personernas punkter mittemot 
varandra på var sin sida om origo så har de svarat raka motsatsen till varandra på alla svar. 
Alltså om en person i undersökningen har en uppfattning saknar den person mittemot i 
diagrammet den uppfattningen, och vise versa. När personerna ligger motstående varandra på 
var sin sida om origo kallas det att de motkorrelerar varandra (Fig. 3.2). Ligger punkterna 
däremot på samma sida om origo men vinkelrät mot varandra innebär detta att dessa två 
personer svarar oberoende av varandra, vilket innebär att det inte finns något mönster där den 
enes svar kan förutsäga vad den andra ska säga (Fig 3.3). Självklart kan punkterna ligga 
mittemellan de olika extremerna och olika långt ifrån origo eftersom personerna inte har 
svarat exakt likadant. Detta uttrycker sig då i att de bara i viss utsträckning samkorrelerar, 
motkorrelerar eller är oberoende av varandra. 
 

 
 
 
 
3.3.3 Hur läses sum of squares, och vad är det? 
Sum of squares som kan bevittnas i figur 4.4 är ett sätt att se hur mycket information varje 
principalaxel/komponent visar om den jämförs med informationen i hela datan. Sum of 
squares är i form av ett stapeldiagram, där varje stapel visar hur mycket information om 
personers svar som varje principalaxel visar. I undersökningen är staplarna numrerade utefter 
respondenter, så varje stapel har ett nummer som visar vilken person stapeln tillhör. Staplarna 
är uppdelade i olika färger där varje färg visar hur stor del av informationen som visas och på 
vilken principalaxel/komponent som den visas. För att undersöka hur mycket information 
principalaxel 1 och principalaxel 2 visar av personernas svar, undersökes hur stor del av 
färgerna som motsvarar principalaxel 1 och principalaxel 2 upptar av varje stapel. Om 
färgerna upptar en större del av varje persons svars stapel, så ger en projektion av 
principalaxel 1 och principalaxel 2 mycket god bild över informationen. 
 
3.3.4 Hur är klusteranalysen genomförd? 
Syftet med en klusteranalys är att finna ej tidigare bestämda grupper av objekt som liknar 
varandra, vilket är precis det som undersökningen går ut på. Denna undersökning försöker 
finna grupper av personer. Till skillnad från andra klassificeringssätt finns det inte färdiga 

Figur 3.1: Samkorrelation 
mellan 2 punkter. 

Figur 3.2: Motkorrelation 
mellan 2 punkter. 

Figur 3.3: 2 oberoende 
punkter. 
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grupper att stoppa in objekt i, utan grupperna träder fram ur datan. Beroende på undersökning 
väljs basen för grupperna, i detta fall har det utgåtts ifrån att grupperna ska innehålla personer 
med liknande normer, värderingar, övertygelser, förväntningar och konventionella handlingar. 
Klusteranalysen är utförd genom en grafisk granskning av multivariatanalysen. Där personer 
med liknande uppfattningar ligger nära varandra i ett diagram, men ej för nära origo. 
Klusteranalysen blir således en aning subjektiv eftersom den mänskliga faktorn påverkar. 
Även programmet som används vid multivariatanalysen har används för att säkerställa 
gruppernas samhörighet, vilket har gett samma resultat som den grafiska granskningen. 
 
3.4 Reliabilitet och validitet 
 
I och med enkäten finns de vanliga felkällorna; respondenten kan ha missförstått frågorna 
eller feltolkat frågorna. För att få bukt med denna felkälla gjordes en pilotstudie på 3 personer 
för att ytterligare precisera frågeställningarna, vilket bör ha minimerat felkällan. Den andra 
felkällan som bör tas med i beräkningen är tolkningen av uppfattningarna som respondenterna 
uttrycker i enkäten.  
 
Respondenterna kan ha feltolkat frågorna och svarat på något annat än vad frågornas syfte var 
ur vårt perspektiv vilket ger en felaktig tolkning av svaren i enkäten. Vår tolkning av vissa 
svar, trots att svaren är i enlighet med frågans syfte, kan vara felaktiga. Den första felkällan 
kan ge upphov till felaktiga samband som annars inte finns. Den andra felkällan kan ge 
upphov till att grupperna blir mindre tydliga vilket ger att sambanden blir mer svårtolkade. 
Eftersom kategoriseringen har skett i samverkan mellan de två författarna så är reliabiliteten 
av kategoriseringen hög (Dimernäs, 2007). 
 
3.5 Analys av enkät 
För att kvantifiera kvalitativ data som insamlats i enkäten lästes enkäterna och ett stort antal 
variabler framkom som speglade respondenternas olika svar. Dessa uppfattningar 
kategoriserades sedan efter liknande uppfattningar, uppfattningar som var väsenskilda 
separerades i olika grupper. Kategoriseringen gjordes utefter de olika delarna som enkäten 
behandlade och utfördes efter undersökningens syfte vilket var att finna föreställningar, 
normer, värderingar och konventionella handlingar. Kategoriseringen gjordes för hand under 
diskussion mellan författarna. 
  
4. Resultat 
 
4.1 Enkät 
För att kategorisera variablerna som framkom ur enkäten togs först ett antal föreställningar ur 
enkäten ut. Sedan kategoriserades dessa till variabler utefter liknande föreställningar som var 
relevanta för undersökningens syfte. Exempelvis ansåg respondenter att de använde TV, radio 
eller film i sin undervisning, så kategoriserades dessa under variabeln ( 65 ): Respondenten 
använder media i fysikundervisningen. Ett annat exempel är om en respondent svarat att de 
centrala delarna i fysikundervisningen att de använder NTA-lådor, eller om de använde annat 
färdigproducerat material så har dessa kategoriserats under variabeln ( 16 ): Respondenten 
anser att de centrala delarna väljs av yttre påverkan. Dessa har kategoriserats under variabel 
(16 ) eftersom vi anser att respondenten inte själv väljer de centrala delarna i sin undervisning, 
utan att det är de som har skapat materialet som har bestämt vad som är centralt genom att 
förmedla detta i lärarhandledningen. Ur enkäten togs 98 kategoriserade variabler fram vilka 
finns i bilaga 2. 
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4.2 Multivariatanalys - principalkomponentsanalys 
Efter att variablerna ur enkäten blivit behandlade i SIRIUS återfanns 4 grupperinger av 
individer. Signifikansen på resultatet var på 0.96 eller högre till och med principalaxel nr 13 
och vidare, vilka inte användes i undersökningen. Den första gruppen bestod av 
respondenterna 8, 16, 17, 18 och 19 (Fig. 4.1). Andra gruppen bestod av 3, 5, 7, 13 och 21 
(Fig. 4.1). Tredje gruppen bestod av 1, 2, 4, 11, 12 (Fig. 4.1). Fjärde gruppen bestod av 9 och 
10 (Fig. 4.2). De respondenter som inte är med i denna klassificering är 6, 14, 15 och 20. 
Respondenterna som inte är med i klassificeringen skiljer sig från mängden så att 
principialaxlarna inte täcker dessa respondenters variabler på ett sådant sätt så att en 
grupptillhörighet kan utrönas (Fig. 4.1). 
 

 
Figur 4.1: Fördelningen över respondenter [1 – 21], principalaxel 1 mot principalaxel 2. 
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Figur 4.2: Fördelning över respondenter [1 – 21], principalaxel 3 mot principalaxel 4. 

 
4.2.1 Grupp 1 – ’Praktikerna’ 
Grupp 1 – bestående av respondent 8, 16, 17, 18 och 19 – utmärks av att gruppens tendenser 
är: 
( 16 ) Respondenten anser att de centrala delarna väljs av yttre påverkan. 
( 28 ) Respondenten vet inte vad de utelämnar från fysikundervisningen. 
( 32 ) Respondenten arbetar inte ämnesövergripande. 
( 51 ) Respondenten introducerar ämnet fysik genom att väcka nyfikenhet för ämnet. 
( 60 ) Respondenten använder tavlan utan att berätta till vad i fysikundervisningen. 
( 77 ) Respondenten arbetar inte med fysikens världsbild. 
( 94 ) Respondenten förväntar sig att eleverna har små kunskaper inom fysik när de lämnar 
över eleverna till nästa lärare. 
( 96 ) Respondenten anser att elevens resultat utmärker den elev som är bäst inom fysik. 
 
Gruppen motvarierar mot variablerna: 
( 4 ) Vilka år som respondenten undervisar 
( 6 ) Vilka åldrar finns på respondentens skolenhet 
( 67 ) Respondenten kontrollerar elevernas kunskaper genom skriftliga prov. 
( 68 ) Respondenten kontrollerar elevernas kunskaper genom muntliga uppgifter. 
( 69 ) Respondenten kontrollerar elevernas kunskaper genom övriga typer av skriftliga 
uppgifter. 
 
Gruppen tenderar att jobba på tidigare år och på skolan saknas ett högstadium. Gruppen 
tenderar att inte vara medveten om vilka delar som de utelämnar från fysikundervisning och 
utelämnar vissa mål från kursplanen. Medlemmarna i gruppen har liten sannolikhet att arbeta 
ämnesövergripande. Gruppen har svarat att de använder NTA-lådor i sin undervisning vilket 
visas genom att variabel ( 16 ) som samvarierar med gruppen. Generellt sett försöker gruppen 



 13 

 
 

introducera ämnet genom att väcka nyfikenhet för fysik. Det kan också utläsas att gruppen i 
stort inte kontrollerar elevernas kunskaper genom vare sig skriftliga prov, muntliga uppgifter 
eller övriga typer av skriftliga uppgifter. Gruppen tenderar att ha små förväntningar på de 
kunskaper eleven ska tillgodogöra sig under tiden som läraren har eleven. Gruppen som 
helhet anser att det är elevens prestationer som är viktiga när det gäller att bedöma elevers 
förmåga i fysik. På grund av dessa tendenser inom grupper har namnet ’Praktikerna’ valts 
som namn på gruppen. 
 
Citat som utmärker gruppen:  
”Jag arbetar utifrån läromedlen & NTA-lådorna, som då blir de centrala delarna.” – ang. centrala delarna 
 
”Försöker väcka deras intresse innan vi börjar! Visa någon bild/film, något som intresserar eleverna. Viktigt att 
introduktionen blir bra och känns spännande.” – ang. introduktion av fysik 
 
”Ganska mycket vid genomgången!” – ang. tavelanvändning  
 
”Veta lite vad ämnet fysik är!” – ang. efterkunskaper 
 
”Eleven har förmåga att följa instruktioner. Kan utföra de uppgifter som ingår. Kan samarbeta/hjälpas åt. 
Reflektera Dokumentera.” – ang. bästa elevens egenskaper 
 
4.2.2 Grupp 2 – ‘Ämnesinriktade’ 
Grupp 2 – bestående av respondent 3, 5, 7, 13 och 21 – utmärks av att gruppens tendenser är: 
( 10 ) Respondenten upplever att den viktigaste erfarenheten från högskolan i att undervisa 
fysik är av ämnesmässig natur. 
( 20 ) Respondenten arbetar med de centrala delarna genom att ha genomgångar/föreläsningar. 
( 24 ) Respondenten arbetar med de centrala delarna genom att arbeta med bedömning och 
utvärdering. 
( 27 ) Respondenten utelämnar större ämnesområden från fysikundervisningen. 
( 34 ) Respondenten arbetar ämnesövergripande mellan de naturorienterade ämnena. 
( 40 ) Den typiska fysiklektionen för respondenten innehåller någon form av 
föreläsningslikande aktiviteter. 
( 44 ) Den typiska fysiklektionen för respondenten innehåller någon form av elevproduktion. 
( 65 ) Respondenten använder media i fysikundervisningen. 
( 66 ) Respondenten använder blädderblock i fysikundervisningen. 
( 72 ) Respondenten kontrollerar elevernas kunskaper genom kontinuerlig 
kunskapsinventering. 
( 78 ) Respondenten arbetar med energibegreppet genom att låta eleverna arbeta självständigt. 
( 79 ) Respondenten arbetar med energibegreppet med hjälp av genomgångar. 
( 91 ) Respondenten förväntar sig att eleverna har uppnått målen inom fysik när de lämnar 
över eleverna till nästa lärare. 
( 97 ) Respondenten anser att elevens personliga egenskaper utmärker den elev som är bäst 
inom fysik. 
 
Gruppen motvarierar mot variablerna: 
( 7 ) Respondenten upplever att denne inte fått någon viktig erfarenhet i att undervisa fysik 
från lärarutbildningen. 
( 29 ) Respondenten utelämnar abstrakt innehåll från fysikundervisningen. 
( 35 ) Respondenten arbetar ämnesövergripande med något annat ämne utöver de 
naturorienterade ämnena. 
( 47 ) Respondenten introducerar inte ämnet fysik för nya elever. 
( 52 ) Respondenten använder klassrummet för fysikundervisningen. 
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( 71 ) Respondenten kontrollerar inte själv elevernas kunskaper. 
( 85 ) Respondenten arbetar med energibegreppet på annat sätt. 
 
Generellt för gruppen gäller att de anser sig fått med sig ämneskunskaper från högskolan som 
det viktigaste från utbildningen. Även gruppmedlemmarna som inte anser det, anser att de 
åtminstone har fått med sig någon form av viktig erfarenhet från högskolan. Gruppen tenderar 
att arbeta med sina centrala delar utifrån föreläsningar/genomgångar samt bedömer/utvärderar 
arbetet. Gruppen i stort har även med föreläsningar/genomgångar i sin typiska lektion, men 
också media och blädderblock. I undervisningen är det stor sannolikhet att respondenterna har 
med abstrakt innehåll och låter eleverna arbeta med olika typer av uppgifter, dessutom är det 
vanligt att om gruppmedlemmarna arbetar ämnesövergripande så arbetar de 
ämnesövergripande mellan de naturorienterande ämnena. Generellt väljer gruppen att 
utelämna hela ämnesområden från sin fysikundervisning. Gruppen i stort gör själva 
kontinuerliga kunskapsinventeringar för att bedöma kunskaper hos elever, gör introduktioner 
av ämnet fysik för nya elever och tenderar att använda något annat utrymme än klassrummet 
för undervisning. När gruppmedlemmarna arbetar med energi, får eleverna ofta göra 
självständiga arbeten och lyssna på genomgångar/föreläsningar. Gruppen förväntar sig i 
många fall att när eleverna går till nästa steg i utbildningen så har de uppnått målen i fysik. 
Generellt sett ser gruppen att personliga egenskaper utmärker den elev som är bäst inom fysik. 
På grund av dessa tendenser inom gruppen har namnet ‘Ämnesinriktade’ valts för denna 
grupp. 
 
Citat som utmärker gruppen: 
 
”Laborationer + det teoritiska, speciellt elektronik laborationer.” – ang. viktigaste erfarenheten från 
fysikundervisning på högskola/universitet. 
 
[eventuellt vanlig lektion, författarnas anmärkning][eventuellt laboration, författarnas anmärkning] 

- Föreläsning 15 – 20 min  | - Genomgång av experiment 
- Ev ett expriment, för att fånga dem. | - Beskriver ev hypoteser. 
- Frågor + bok.”  | - Genomför olika experiment. De antecknar resultat. 
   |  Finns alltid extraexperiment för de duktiga 
   | - Diskuterar experimenten, vad hände.  

 
– ang. typisk lektion inom fysik. 

 
”Ellära Materia Optik Akustik Energi (Mekanisk, elektrisk etc.) Atom- och kärnfysik värmelära” – ang centrala 
delar i fysikundervisningen. 
 
” Vi går igenom olika energiformer De kan fördjupa sig i något område och redovisa det (muntligt, skriftligt)” – 
ang. arbete med energi. 
 
4.2.3 Grupp 3 – ‘Anpassarna’ 
Grupp 3 – bestående av 1, 2, 4, 11 och 12 – utmärks av att gruppens tendenser är: 
( 4 ) Vilka år som respondenten undervisar. 
( 8 ) Respondenten upplever att den viktigaste erfarenheten från högskolan i att undervisa 
fysik är av pedagogisk natur. 
( 17 ) Respondenten arbetar med de centrala delarna genom att arbeta ämnesövergripande. 
( 18 ) Respondenten arbetar med de centrala delarna genom att anpassa innehållet efter 
eleverna. 
( 43 ) Den typiska fysiklektionen för respondenten innehåller någon form av anpassning av 
innehållet utefter eleverna. 
( 62 ) Respondenten använder vardagsföremål i fysikundervisningen. 
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( 69 ) Respondenten kontrollerar elevernas kunskaper genom övriga typer av skriftliga 
uppgifter. 
( 70 ) Respondenten kontrollerar elevernas kunskaper genom praktiska uppgifter. 
( 73 ) Respondenten arbetar med fysikens världsbild genom diskussioner. 
 
Gruppen motvarierar mot variablerna: 
( 19 ) Respondenten arbetar med de centrala delarna genom att arbeta laborativt. 
( 23 ) Respondenten arbetar med de centrala delarna genom elevproduktion. 
( 42 ) Den typiska fysiklektionen för respondenten innehåller någon form av laborativt 
arbetet. 
( 55 ) Respondenten är utomhus vid fysikundervisningen.  
( 63 ) Respondenten använder overhead i fysikundervisningen.  
( 64 ) Respondenten använder laborationsutrustning i fysikundervisningen. 
( 76 ) Respondenten arbetar med fysikens världsbild genom att arbeta utefter specifika 
läromedel. 
 
Gruppen tenderar att arbeta i de senare åren av grundskolan och anser att det viktigaste de fått 
med sig från högskoleutbildningen är av pedagogisk natur. De arbetar generellt sett 
ämnesövergripande med de centrala delarna i sin undervisning och anpassar innehållet efter 
eleverna. Även den typiska lektionen innehåller anpassning till elevgruppen. I stort kan sägas 
att gruppen använder vardagsanknutna föremål i sin undervisning. Elevernas kunskaper 
kontrolleras ofta genom skriftliga uppgifter och praktiska uppgifter. Gruppen som helhet 
arbetar inte laborativt och inte med skriftliga uppgifter som lärandestrategi. Gruppen använder 
i mindre utsträckning overhead och är i mindre utsträckning utomhus vid lektionstillfällen. 
Gruppen generellt arbetar med fysikens världsbild genom diskussioner, och använder sällan 
specifika läromedel. På grund av dessa tendenser inom gruppen har namnet ‘Anpassarna’ 
valts som namn på gruppen. 
 
 
Citat som utmärker gruppen: 
 
”Nödvändigheten av att förenkla undervisningen för att mottagaren kan återkoppla till verkligheten.” – ang. 
viktigaste erfarenheterna från högskolan. 
 

Kraft, kopplat till rörelser av människor eller maskiner 
Energi, vad vi har och vad vi kan få i framtiden 
Optik o Akustik –(kopplas till Bi) ögat och örat 
Ellära o elektronik 

-  ang. centrala delar i fysikundervisning. 
 

Genom egenproducerade arbeten, muntliga förhör, laborationer och modeller. 
Har innan arbetet visat eleverna vad de ska göra och kunna för att nå godkänt och ser till att alla når dit! 
Ibland kommer något emellan tex skolk men annars ska de nå målen 

- ang. bedömning av elevers kunskaper. 
 
”får eleverna att ifrågasätta sina egna kunskaper som dem fått som ett arv.” – ang. arbete med fysikens 
världsbild. 
 
4.2.4 Grupp 4 – ‘Återkopplarna’ 
Grupp 4 – bestående av 9 och 10 – utmärks av att gruppens tendenser är: 
( 12 ) Respondenten anser att ett eller flera ämnesområden är centrala inom 
fysikundervisningen. 
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( 41 ) Den typiska fysiklektionen för respondenten innehåller någon form av återkoppling till 
tidigare lektioner. 
( 49 ) Respondenten introducerar ämnet fysik genom lyfta fram fysiken som finns i vardagen. 
( 59 ) Respondenten använder tavlan så att elever skriver på den i fysikundervisningen. 
( 87 ) Respondenten förväntar sig att eleverna har små kunskaper inom fysik när de träffar 
dem första gången. 
( 94 ) Respondenten förväntar sig att eleverna har små kunskaper inom fysik när de lämnar 
över eleverna till nästa lärare. 
 
Gruppen motvarierar mot variablerna: 
( 9 ) Respondenten upplever att den viktigaste erfarenheten från högskolan i att undervisa 
fysik är av didaktisk natur. 
( 15 ) Respondenten anser att det är centralt att anpassa undervisningen utefter elever inom 
fysikundervisningen. 
( 54 ) Respondenten använder  något annat utrymme för fysikundervisningen. 
( 57 ) Respondenten använder tavlan till att rita på i fysikundervisningen. 
( 58 ) Respondenten använder tavlan till att ha bilder på i fysikundervisningen.  
( 30 ) Respondenten utelämnar det som den anser att den inte kan genomföra från 
fysikundervisningen. 
 
Gruppmedlemmarna anser ofta att ett eller flera ämnesområden är centrala inom 
fysikundervisningen och att deras undervisning innehåller någon form av återkoppling till 
tidigare lektioner. Gruppen som helhet upplever inte att den viktigaste erfarenheten från 
högskolestudierna är av didaktisk natur. Gruppmedlemmarnas gemensamma uppfattning är att 
det inte är centralt för fysikundervisningen att anpassa innehållet efter elevgruppen. 
Gruppmedlemmarna har stor sannolikhet att introducera fysik genom att lyfta fram fysiken 
som finns i elevernas vardag. Generellt används tavlan för att låta eleverna skriva på tavlan. 
Gruppmedlemmarna är i mindre utsträckning i något annat utrymme än klassrummet vid 
undervisning i fysik. Gruppen tenderar att både förvänta att eleverna har små kunskaper inom 
fysik när de tar emot dem samt små kunskaper inom fysik när de lämnar över eleverna till 
nästa lärare. På grund av att denna grupp är kopplad till övriga grupper – se fig. 4.2 – lämpar 
sig namnet ‘Återkopplarna’ väl. 
 
Citat som utmärker gruppen: 
 
”Att jobba med astronomi” – ang. viktigaste erfarenheten från högskolestudier. 
 
”Att underlätta kunskapen till eleverna genom att använda olika metoder.” – ang. arbete med fysikens världsbild. 
 
”Den elev som är bäst inom fysik har han intresse o förmåga att jobba.” – ang. egenskaper som utmärker den 
elev som är bäst inom fysik. 
 
4.3 Gruppernas relation 
Grupperna befinner sig på ungefärliga 120 graders vinkel från varandra, vilket innebär att  
grupperna har en tendens att svara diametralt mot varandra; om en grupp svarar ’ja’ på en 
fråga så tenderar andra grupper att svara ’nej’. Figur 4.3 visar att grupp 1 motvarierar till viss 
del med grupp 2 och 3, den motvarierar mer mot 3 än mot 2. Vidare visar figuren att grupp 2 
motvarierar svagt med både grupp 3 och 1, vilket visar att grupp 3 och 1 är till viss del 
oberoende av grupp 2. Ytterligare kan det sägas att grupp 3 motvarierar mot grupperna 1 och 
2, men är till viss del också oberoende av dem.  
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Figur 4.3: Gruppernas relation till varandra 

 
I figur 4.3 utgör grupp 4 en egen gruppering vid origo vilket visar att gruppen inte projiceras 
tillräckligt bra i denna projektion för att dra några generella slutsatser. Figur 4.2 visar dock att 
grupp 4 har något gemensamt med de övriga 3 grupperna genom att de har samvariation med 
respondenterna 3, 4, 8, 16 som har olika grupptillhörigheter. Medan andra ur grupperna har 
motvariation och viss samvariation. Detta gör grupp 4 till en grupp som både samvarierar och 
motvarierar med övriga grupper. Som syns i fig. 4.2 befinner sig 9 och 10 i varandras närhet 
trots att det är en annan projektion. Det är troligt i detta urval att de i fig. 4.1 ligger i en annan 
dimension, men trots detta avviker från övriga som ligger nära origo i fig. 4.1.  
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Fi
gur 4.4: Sum of squares av respondenter 1-5, 7- 13, 16- 19 och 21. 

 
 
Detta innebär att de avviker från övriga grupper på liknande sätt trots att de svarat olika på 
enkäten, det är därför de har klassificerats som en egen grupp. I sum of squares (Fig. 4.4) kan 
utläsas att dessa två vektorer projiceras olika mycket på olika principalaxlar, och därför skiljer 
sig åt. Men de skiljer sig åt på samma sätt i förhållande till andra grupper. 
 
 
5 Diskussion 
 
5.1 Kulturbegreppet 
Är det fysikundervisningskulturer som resultatet visar?  
För att visa att undersökningen har undersökt kulturer så måste alla fem delar av Aikenheads 
(1996) kulturdefinition finnas med och vara representerade i varje grupp. Dessa delar är: 
normer, värderingar, förväntningar, övertygelser och konventionella handlingar.  
 
5.1.1 ’Praktikerna’ 
’Praktikerna’ har övertygelsen att de centrala delarna av deras undervisning väljs av någon 
annan än de själva. Vi klassar detta som en övertygelse då ’Praktikerna’ inte värderar 
innehållet. Vidare har ’Praktikerna’ uppfattningen att de inte vet vad de utelämnar ur sin 
undervisning. Då detta är en grupp av människor som har en åsikt som alla delar och följer, 
innebär detta att det är en norm. ’Praktikerna’ delar uppfattningen att de inte förväntar sig att 
eleverna lär sig så mycket under den tid som läraren har dem i fysik. Anledningen till att vi 
har klassat detta som en förväntning är att lärarna inte säkert vet vilken kunskap eleverna 
besitter. Vidare så är även detta en värdering av eleverna, som läraren har redan innan läraren 
träffar eleverna. Detta kan komma sig utav tidigare erfarenheter av elever. ’Praktikerna’ 
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introducerar ämnet genom att väcka nyfikenhet för fysik. Vi har klassat konventionella 
handlingar som en typ av handling som är gemensam för gruppen, och eftersom ’Praktikerna’ 
samvarierar med en handling så har gruppen denna konventionella handling. Sist men inte 
minst så uppfattar ’Praktikerna’ att det är elevers resultat som utmärker elevers förmåga i 
ämnet fysik. Detta innebär alltså att gruppen värderar elever utefter vilket resultat som elever 
uppvisar för lärarna. Således finns alltså alla fem delar i Aikenheads (1996) definition av 
kultur representerade i beskrivningen av ’Praktikerna’ i olika utsträckning. Därför kan 
slutsatsen dras att ’Praktikerna’ är en kultur. Vår definition av fysikundervisningskultur är 
tagen från Aikenheads (1996) definition av kultur, men tillämpad på fysikundervisande lärare. 
 
För att visa att övriga grupper även är fysikundervisningskulturer, går vi vidare igenom 
samma process som ovan där det går ut på att finna alla fem delarna ur Aikenheads (1996) 
definition av kulturer hos de fysikundervisande lärarna.  
 
5.1.2 ’Ämnesinriktade’ 
‘Ämnesinriktade’ har normen att inte utelämna abstrakt innehåll från undervisningen. Det 
betyder att de har med abstrakt innehåll. Ett exempel på abstrakt innehåll är undervisning om 
att sätta ut punkter i ett koordinatsystem eller hur en atom ser ut enligt Bohrs atommodell eller 
standardmodellen. Detta är en norm eftersom alla lärare inom gruppen har uppfattningen om 
att faktiskt ha med denna typ av innehåll i sin undervisning. Vidare förväntar sig lärarna att 
eleverna ska ha uppnått målen inom fysik när de lämnar över eleverna till nästa lärare. Detta 
är en förväntning eftersom de omöjligt kan veta vilka kunskaper som eleverna kommer att ha 
när de överlämnar eleverna till nästa lärare, då detta ligger i framtiden. Ett exempel på en 
övertygelse inom gruppen är att målen i fysik uppnås trots att vissa delar av fysiken 
utelämnas. Det är en övertygelse eftersom de påstår att alla uppnår målen oavsett vad som 
sker under terminen eller huruvida målen uppnås eller inte. Detta kommer sig troligen utav att 
de tror sig veta vad som är viktigt inom fysiken och kan därför sålla viss information. Med 
andra ord värderar medlemmarna i gruppen olika ämnesområden som mer viktiga än andra 
inom fysik. Vilket då är en värdering eftersom de tar ställning till någonting i förhållande till 
någonting annat. Genomgående för hela gruppen är att föreläsa/hålla genomgångar vilket 
tydligt är en konventionell handling eftersom alla i gruppen gör detta och det är något 
praktiskt. Allt detta innebär att även här är Aikenheads (1996) definition uppfylld, då alla fem 
delar av kulturdefinitionen går att finna i gruppen ’Ämnesinriktade’. Alltså är det en 
fysikundervisningskultur som finns beskriven. 
 
5.1.3 ’Anpassarna’ 
I vår säkerställning över att undersökningen faktiskt har undersökt kulturer går vi vidare till 
nästa grupp. ‘Anpassarna’ har – enligt undersökningen – normen att de arbetar med de 
centrala delarna i sin undervisning ämnesövergripande. Då detta är en åsikt och inte ett 
praktiskt handlande som gruppen delar kan slutsatsen dras att det är en norm för gruppen. 
Dessutom delar de värderingen att den viktigaste erfarenheten från högskolestudier inom fysik 
är av pedagogisk natur. Att de tar ställning till vad som är den viktigaste erfarenheten från 
högskolestudier inom fysik  – och är dessutom samlade i sin åsikt inom grupper – så delar de 
alltså en värdering. De har en övertygelse att de ska anpassa innehållet utefter elevgruppen. 
Övertygelsen kommer troligtvis från en värdering av att eleverna faktiskt behöver anpassning 
och att ’Anpassarna’ helt enkelt är övertygade om att de ska anpassa innehållet utefter 
elevgruppen. ’Anpassarna’ har uppfattningen att det är genom skriftliga och praktiska 
uppgifter som elevers kunskap visar sig. Lärarna inom ’Anpassarna’ förväntar sig att 
kunskaperna som eleverna har finns i dessa uppgifter. ’Anpassarnas’ konventionella 
handlingar är att de arbetar med anpassning av innehåll med hjälp av till exempel 
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vardagsföremål och diskuterar fysikens världsbild men avstår ofta från laborativ undervisning. 
Dessa handlingar är alltså praktiska handlanden som delas av medlemmarna i gruppen, vilket 
är deras konventionella handlingar. Även inom ‘Anpassarna’ finns de fem olika delarna av 
Aikenheads (1996) definition av en kultur. Eftersom dessa delar går att finna i ’Anpassarna’ 
måste slutsatsen vara att ’Anpassarna’ är en kultur som vi klassat som en 
fysikundervisningskultur. 
 
5.1.4 ’Återkopplarna’ 
Ur undersökningen kan utläsas att ‘Återkopplarna’ har uppfattningen att ett eller flera 
ämnesområden är centrala inom fysikundervisningen. Eftersom de tar ställning till vad som är 
centralt för undervisningen så värderar de olika delar av fysiken som viktigare än andra, vilket 
då alltså är en värdering. ‘Återkopplarna’ uppfattar att eleverna inte lär sig särskilt mycket 
under tiden som läraren har eleverna, dessutom förväntar de inte sig att eleverna kan särskilt 
mycket när de träffar dem för första gången. Eftersom de omöjligen kan veta vad de olika 
grupperna av elever har för chanser att utvecklas eller vad de redan kan, så är detta en form av 
förväntning som ’Återkopplarna’ har på elever. En uppfattning som gruppen delar är att 
lektioner bör innehålla någon form av återkoppling till tidigare lektioner, då detta är en åsikt 
som alla i gruppen delar så fyller det definitionen för en norm. ‘Återkopplarna’ uttrycker 
uppfattningen att det inte är centralt att anpassa innehållet utefter elevgruppen. För att tycka 
detta behöver ’Återkopplarna’ vara helt övertygade om att de inte behöver göra det. Gruppen 
låter även elever skriva på tavlan, vilket kan ses som en konventionell handling. Således är 
alla fem delar av Aikenheads (1996) definition även representerade i gruppen ’Återkopplarna’ 
och det kan därför sägas att de har en kultur. 
 
 Praktikerna Anpassarna Ämnesinriktade Återkopplare 
Norm 
Uppfattning 
som alla 
delar och 
verkar följa 

De vet inte vad de 
utelämnar från 
fysikundervisningen. 

Att arbeta med de 
centrala delarna i 
undervisningen 
ämnesövergripande. 

Att 
undervisningen 
ej utelämnar 
abstrakt 
innehåll. 

Lektioner bör 
innehålla någon 
form av 
återkoppling till 
tidigare lektioner. 

Värdering 
Uppfattning 
som tar 
ställning för 
eller mot 
något 

Nykomna elever kan 
inte speciellt 
mycket. 

Viktigaste 
erfarenheten från 
högskolestudier är 
av pedagogisk 
natur. 

Vissa områden 
inom fysik är 
viktigare än 
andra. 

Ett eller flera 
ämnesområden är 
viktigast inom 
fysikundervisning. 

Övertygelse  
En 
uppfattning 
som kulturen 
anser vara 
sann 

De centrala delarna i 
fysikundervisningen 
väljs av någon annan 
än läraren. 

Att anpassning av 
innehåll utefter 
elevgrupp bör ske. 

Att det går att 
nå målen inom 
fysik, trots att 
delar av fysiken 
utelämnas från 
undervisningen. 

Lärare behöver 
inte anpassa 
undervisningen 
utefter elevgrupp. 

Förväntning  
I förväg 
bestämd, 
oundersökt 
uppfattning 

Elever lär sig inte 
särskilt mycket 
under tiden som 
läraren har denne. 

Elevers kunskaper 
syns i och med 
skriftliga och 
praktiska uppgifter. 

Att elever 
uppnår målen 
inom fysik. 

Nykomna elever 
kan inte speciellt 
mycket och de 
kommer inte att 
lära sig speciellt 
mycket under 
tiden som läraren 
har dem. 
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Konventionell 
handling 
Handling som 
delas av alla i 
kulturen 

Introducerar fysik 
genom att väcka 
nyfikenhet för 
ämnet. 

Arbetar med 
anpassning av 
innehåll och 
diskuterar fysikens 
världsbild med 
elever. 

Att föreläsa/ 
hålla 
genomgång. 

Låter elever 
skriva på tavlan. 

 
 
 
 
5.1.5 Sammanfattning av kapitel 5.1 och slutsats 
Då varje beskrivning av grupperna innehåller alla de fem delarna av Aikenheads (1996) 
kulturdefinition så kan slutsatsen dras att undersökningen har funnit 4 olika kulturer inom 
fysikundervisning. Det är möjligt att det endast är fysikundervisningskulturer vi har funnit 
som gäller för alla ämnen. Något som tyder på att så inte är fallet är att; vi endast undersökt 
fysikundervisande lärare, vana att laborera har premierats av vissa fysikundervisningskulturer 
och kulturerna har specificerat olika delar ur fysiken – som till exempel mekanik, optik eller 
astronomi – som centrala delar i deras undervisning. Dessa fysikundervisningskulturer är 
’Praktikerna’, ’Ämnesinriktade’, ’Anpassarna’ och ’Återkopplarna’. Varje grupp har specifika 
kärnor i deras kultur som de utgår från och på så sätt distanseras kulturerna från varandra. 
Däremot kan det sägas att kulturerna inte fullt är beskrivna eftersom undersökningen endast 
visar delar av kulturen, inte en komplett bild av varje kultur. Däremot bör varje kultur vara 
beskriven så att yrkesaktiva lärare bör känna igen dessa kulturer utan vidare ansträngning, då 
vi själva – utan problem – känner igen särdragen ur varje kultur från lärare vi stått på genom 
åren. Författarna av detta arbete anser sig ha beskrivit kulturerna tillräckligt ingående för att 
resultatet ska vara som grund för diskussion av kulturövergångar. 
 
5.2 Vetenskapskultur, naturvetenskapskultur eller kunskapskultur? 
Vilken kultur är gruppen en subkultur till?   
När litteraturen granskas kan det te sig som att fysikundervisningskulturer redan finns 
beskrivna eftersom många författare skriver om olika kulturer. Därför granskar vi här 
huruvida alla funna fysikundervisningskulturer passar in under en och samma beskrivning 
som redan finns presenterade i litteraturdelen av arbetet. Vid närmare granskning av 
grupperingarna i undersökningen – ’Praktikerna’, ‘Ämnesinriktade’, ‘Anpassarna’ och 
‘Återkopplarna’ – kan observeras att ‘Ämnesinriktade’ påminner om Ingelstams (2004) 
beskrivning av kunskapskulturen fysisk naturvetenskap. Eftersom ’Ämnesinriktade’ bedömer 
eleverna efter personliga egenskaper och ’Ämnesinriktade’ har en auktoritär syn på ämnet. De 
är noggranna med innehållet i undervisningen och försöker skapa elever som kan bli framtida 
forskare. Gruppen ‘Ämnesinriktade’ kan alltså delas in – som Lemke (1990) och Fensham 
(1992) skriver – tillsammans med övriga naturvetare eftersom gruppen har egenskaperna: 
Lärarna föreläser om tidigare forskning, eleverna får producera egen kunskap och att eleverna 
ska nå målen för fysik, framgång skall premieras. Övriga fysikundervisningskulturer ser inte 
vi någon möjlighet att placera under Ingelstams (2004) definition av fysisk naturvetenskap 
eftersom de skiljer sig drastiskt från kärnan av kulturen fysisk naturvetenskap. Eftersom 
fysikundervisningskulturerna skiljer så kraftigt ifrån varandra så bör de inte vara subkulturer 
till samma kultur, även om detta är möjligt. De andra kulturerna ger inte samma intryck av att 
vara lika anknutna till naturvetenskapliga kulturen utan verkar snarare vara knutna till någon 
eventuell pedagogisk kultur. 
 

Tabell 5.1: Sammanfattning av fysikundervisningskulturer och dess normer, värderingar, 
övertygelse, förväntningar och konventionella handlingar. 
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Östman (1995) beskriver fyra kunskapsemfaser inom vetenskapen, en av dessa kallas 
Vardagsemfas vilket beskriver nyttan av naturvetenskapen i vardagen. Detta påvisar att 
‘Anpassarna’ med sin vardagsanknutna undervisning och vilja att visa naturvetenskapen i 
vardagen, kan inordnas under den kunskapsemfasen. Likheten är slående mellan just den 
kunskapsemfasen och ’Anpassarna’, då bägge betonar just vardagen kopplad till 
naturvetenskapen Östman (1995) påstår dock inte att Vardagsemfasen skulle vara en form av 
naturvetenskaplig kultur, vilket för tankarna till Fensham (1992) och påståendet att NO-lärare 
kan tillhöra gruppen utbildare. Vilket alltså innebär att ’Anpassarna’ inte tillhör en 
vetenskapskultur utan kan med andra ord anses tillhöra facket utbildare. vilket då innebär att 
beroende av vilken fysikundervisningskultur en lärare har så kan han antingen klassas som en 
naturvetare eller som en utbildare.  
 
De två kvarvarande grupperna – ’Praktikerna’ och ‘Återkopplarna’ – kan inte heller påstås 
vara del av en vetenskapskultur så som Ingelstam (2004), Dushl (1988) eller Östman (1995) 
beskriver dem. ’Praktikerna’ eftersom de inte har någon som helst koppling till någon av 
författarnas definitioner överhuvudtaget. Det närmaste vi kan finna i likhet är att ’Praktikerna’ 
försöker väcka intresset hos eleverna om fysik vilket med ett stort mått av vilja kan placeras i 
den andra kunskapsemfasen i NNB-emfasen (Östman, 1995) men vi väljer att inte göra detta 
då kopplingen är alldeles för svag. ’Återkopplarna’ har eventuellt inslag från 
vetenskapskulturerna eller emfaserna men eftersom de inte är enhetligt lika med de andra 
fysikundervisningskulturerna så kan inte sägas att de helhjärtat är subkultur till någon annan 
kultur eller emfas. Det kan dock hävdas att de är subkulturer till bägge eftersom de har inslag 
av bägge. Detta innebär att lärare inte nödvändigtvis tillhör en vetenskapskultur, även om de 
undervisar fysik. ’Praktikerna’ och ’Återkopplarna’ tillhör alltså inte någon vetenskapskultur. 
 
Med utgångspunkt i Östmans (1995) två traditioner inom NO-undervisningen – Den 
romantiska traditionen och Den akademiska traditionen – kan vissa likheter med 
undersökningens resultat ses. I ett försök att inordna kulturerna under dessa två traditioner kan 
sägas att ‘Ämnesinriktade’ hamnar i stor utsträckning under traditionen Den akademiska 
traditionen. Då ’Ämnesinriktade’ visar en avhumaniserad bild av naturen eftersom deras 
lektioner innehåller abstrakt innehåll som beskriver naturen – oftast – som någonting stelt och 
statiskt. 
 
‘Anpassarna’ hamnar i stor utsträckning under traditionen Den romantiska traditionen på 
grund av sin nära vardagsanknutna undervisning och koppling mellan människan och naturen 
(Östman, 1995). Ur citaten som utmärker gruppen i resultatet av undersökningen kan ses att 
varje moment inom fysikundervisningen är kopplade till människan eller maskiner detta 
måste anses visa att ’Anpassarna’ i deras undervisning har en koppling mellan fysiken och 
människan eller maskiner vilka är saker som finns i både lärarens och elevens vardag. Vilket 
visar att ’Anpassarna’ i stor utsträckning kan sägas tillhöra Den romantiska traditionen. 
 
Vid närmare anblick av ’Praktikerna’ ses det att inget nämns om; hur människan förhåller sig 
till naturen eller moral och estetik i naturen vilket är kärnan i Östmans (1996) inordning av 
traditioner. Här finns två möjligheter; att ’Praktikerna’ inte infinner sig i någon tradition eller 
att det inte finns nog med information för att säga att de tillhör en tradition. Vi anser att den 
första möjligheten har störst sannolikhet att vara sann eftersom de övriga grupperna faktiskt 
givit information som kan tolkas att de tillhör en tradition. Eftersom övriga grupper givit 
sådan information bör informationen som deltagarna givit vara fullständiga i denna fråga, och 
på så sätt anses ’Praktikerna’ inte tillhöra någon av Östmans (1996) traditioner.  
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 ‘Återkopplarna’ har enligt undersökningen (Fig. 4.2) en koppling med övriga grupper och är 
med andra ord både influerad av Den romantiska traditionen och Den akademiska 
traditionen. Detta i likhet med det Östman (1995) skriver om att lärare kan tillhöra bägge 
traditionerna olika mycket. Eftersom ’Återkopplarna’ i undersökning är influerade av de 
andra grupperna och har en del gemensamt med ’Ämnesinriktade’ samtidigt som de har en del 
gemensamt med ’Anpassarna’ och dessutom lite gemensamt med ’Praktikerna’ genom att de 
använder fler undervisningssätt, är det svårt att placera dem till en början. Det dem har 
gemensamt med övriga grupper finns trots allt med i deras undervisning, vilket alltså innebär 
att de visar en avhumaniserad bild av naturen i likhet med ’Ämnesinriktade’. Samtidigt 
kopplar de undervisningen till vardagen precis som ’Anpassarna’. De har även med en del 
experiment utan större teoretisk bakgrund vilket gör dem lika ’Praktikerna’ De uppvisar med 
andra ord tendenser av bägge typerna av traditioner samtidigt som de inte visar någon 
tradition alls. Att försöka sätta denna grupp i en tradition är tillsynes omöjligt eftersom de 
tillhör bägge samtidigt som de inte tillhör någon. 
 
Sammanfattningsvis kan alltså sägas att alla grupperna inte kan inplaceras i Östmans (1996) 
traditioner utan grupperna måste beskrivas utifrån fysikundervisningskulturer då dessa 
grupper tydligt kan inordnas efter den definitionen. 
 
Aikenhead (1996) menar att lärare i skolvetenskapskulturen förmedlar olika bilder av vad 
subkulturen vetenskapskultur är. Duschl (1988) skriver att lärare – som är delaktiga i 
ämneskulturen – har delar i sin undervisning som härstammar från logisk empirism och logisk 
positivism, vilket är en del av den auktoritära faktakunskapsbetonade vetenskapen.  
 
De lärare som Duschl (1988) skriver om skulle snarare kunna sägas vara en subkultur till 
gruppen ‘Ämnesinriktade’ på grund av det laborativa arbetssättet som författaren beskriver. 
Författarens definition är mycket snävare än vad fysikundervisningskulturen 
’Ämnesinriktade’. Men eftersom Duschl (1988) inte beskriver lärarna närmre utan endast tar 
upp värderingar, anser vi att författaren uppfyller definitionen av vad en kultur är. Därför kan 
inte slutsatsen dras att de faktiskt tillhör fysikundervisningskulturen ’Ämnesinriktade’ utan de 
skulle mycket väl kunna tillhöra någon ej funnen fysikundervisningskultur eller faktiskt vara 
en subkultur till fysikundervisningskulturen ’Ämnesinriktade’. Det är även troligt att 
fysikundervisningskulturen ’Ämnesinriktade’ framställer vetenskapen på ett karikatyrmässigt 
sätt, då Aikenhead (1996) skriver att många lärare gör så. Endast de ’Ämnesinriktade’ och 
’Anpassarna’ lärarna är de som visar vetenskapskulturen. Således torde det vara dem som har 
möjligheten att visa en karikatyr av vetenskapen. Ifall alla gör så eller ej kan vi dock inte säga 
någonting om, då detta inte undersökts. 
 
På grund av att vi anser att Duschls (1988) definition av kultur är för snäv för att kunna kallas 
kultur och dessutom troligen faller in under ’Ämnesinriktade’ så är det självklart att inte 
fysikundervisningskulturen ’Praktikerna’ kan vara en subkultur till denna så kallade kultur. 
Däremot kan sägas att ’Praktikerna’ enligt oss inte visar någon karikatyr av vetenskapen, då 
de inte är en subkultur till vetenskapskulturen. De visar en bild i sin undervisning av något 
helt annat som kommer från någon annan kultur än vetenskapskulturen. De förmedlar dock en 
bild av vetenskapskultur då de är en auktoritär förebild inom ämnet. 
  
5.3 Vilka är lärarna och vad påverkar deras fysikundervisningskulturtillhörighet? 
För att ta reda på vad som påverkar vilken fysikundervisningskultur lärare tillhör så måste det 
ses till hur lärarna har formats i sin utveckling till att bli lärare. Vad har läraren för inställning 
och pedagogisk grund de undervisar utifrån. Även styrdokumenten torde påverka lärarnas val 
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av innehåll och utformning. Detta indikerar att vem läraren är i form av grunddata som 
erfarenhet, ålder, behörighet i ämnet fysik, kön, skoltyp som de undervisar på och vilka åldrar 
de undervisar borde påverka vilken fysikundervisningskultur som läraren tillhör.  
 
Undersökningen finner inget samband mellan fysikundervisningskulturtillhörighet och 
lärarens ålder, behörighet, kön eller erfarenhet. Detta innebär att lärares 
fysikundervisningskulturtillhörighet inte påverkas av dessa faktorer. Ingen av grupperna har 
alltså ett samband med någon av dessa faktorer vilket annars ofta anses påverka olika val som 
läraren gör. Det finns dock ett samband för en av grupperna när det kommer till ålder som 
undervisas. Denna koppling finns hos gruppen ’Anpassarna’ och visar att de tenderar att 
undervisa på senare år, det vill säga år 6-9. Vidare finns kopplingen att ’Praktikerna’ 
undervisar på en f-6 skola. Vad detta beror på framkommer ej i undersökningen men det kan 
spekuleras att detta kommer sig utav att någon form av socialt tryck av att vara på visst sätt 
beroende på var läraren arbetar eller vilka läraren undervisar. Dessvärre finns inga belägg för 
detta utan det är endast rena spekulationer, då det till synes ej finns någon annan förklaring till 
detta resultat. Utöver detta finns det en möjlighet att styrdokumenten även de påverkar 
utformningen av undervisningen (Östman, 1995). Hur detta kan skilja tillexempel 
’Praktikerna’ från ’Anpassarna’ är svårt att se då dem har samma styrdokument att utgå från.  
 
Trots att ’Praktikerna’ och ’Anpassarna’ har samma styrdokument kan skillnaden bero på att 
lärarna tolkar styrdokumenten olika beroende på var de lägger tyngdpunkten när de tolkar 
styrdokumenten. Fensham (1992) menar att det finns fyra intressen som utformar 
styrdokumenten. Exempelvis kan sägas att economic och political intressena kan vara det som 
‘Anpassarna’ lägger störst tonvikt vid när de läser styrdokumenten. Då dessa intressen vill att 
NO-kunskap ska vara tillgängligt för alla ifall det råder brist på naturvetare i landet. De lärare 
som tillhör gruppen ’Praktikerna’ lägger troligen tonvikten vid cultural and social intresset då 
de vill att eleverna ska ha möjligheten att bruka vetenskapens produkter och att de känner sig 
nöjda med sin utveckling och utbildning. På liknande sätt kan intressena economic och 
maintaining their discipline vara kopplade till ‘Ämnesinriktade’, eftersom ‘Ämnesinriktade’ 
utbildar elever som har god förankring i vetenskapliga metoder och har undervisningen 
innehåller abstrakt teori. ‘Återkopplarna’ är troligen påverkad av alla fyra intressen, vilket 
borde göra dem till den grupp som befinner sig närmast den ideologiska uppfattningen som 
styrdokumenten försöker förmedla. Det är troligen därför gruppen motvarierar mot variabel ( 
30 ) – Respondenten utelämnar det som den anser att den inte kan genomföra från 
fysikundervisningen – vilket innebär att gruppen försöker genomföra saker som de inte tror att 
de klarar av som till exempel bejaka alla Fenshams (1992) fyra intressen samtidigt. Detta kan 
således innebära att detta är grunden till lärarnas fysikundervisningskulturtillhörighet då alla 
fyra grupper kan vara kopplade till intressena. Detta skulle innebära att styrdokumentens 
ideologi inte har omvandlats till hegemonisk status, utan det finns olika uppfattningar om var 
tyngdpunken i undervisningen ska läggas vid tolkning av styrdokumenten (Östman, 1995).  
 
5.4 Konsekvenser av kulturövergångar 
För att bestämma hur teoretiska kulturövergångar ska behandlas vilar kommande resonemang 
kring kulturövergångar på Aikenhead (1996), som menar att kulturövergångar – för icke-
västerländska studenter som kommer till en västerländsk vetenskapskultur – är problematiska. 
Då undersökningen i detta arbete är baserad på den definition som Aikenhead (1996) själv har 
använt vid undersökningen av kulturövergångar för icke-västerländska studenter, kan 
kulturövergångar mellan undersökningens funna kulturer anses ha samma form, det vill säga 
att kulturövergångar mellan dessa kulturer kan vara problematiska för eleverna.  
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5.4.1 ’Praktikerna’ ⇒  ’Anpassarna’ 
När eleverna byter lärare kan således en kulturövergång uppstå. De problem som följer med 
detta kan vara olika beroende på vilken kultur den gamla läraren hade och vilken kultur den 
nya har. Om eleverna har haft en lärare ur ’Praktikerna’ och sedan får en lärare ur 
‘Anpassarna’ så är eleverna vana vid att ha ett läromedel som är centralt i undervisningen. De 
är även vana vid att nyfikenhet är centralt för ämnet. Deras resultat på uppgifter är det som 
belönas. När de då möter en lärare ur ‘Anpassarna’ så bedöms de helt plötsligt utefter 
skriftliga och praktiska uppgifter. De ska arbeta ämnesövergripande och allt ska vara kopplat 
till vardagen. Dessa två kulturer ligger inte till synes långt ifrån varandra då ’Praktikerna’ och 
‘Anpassarna’ bägge har kärnan att arbeta med uppgifter av skriftlig och praktisk karaktär. Det 
som skiljer dem åt är att ‘Anpassarna’ diskuterar fysiken och arbetar ämnesövergripande. 
Anledningen till att ’Praktikerna’ inte gör detta kan vara att de inte anser sig ha tillräckliga 
kunskaper inom ämnet för att göra detta., då de själva inte väljer vad de ska arbeta med eller 
vad de utelämnar. Det impliceras ur resultatet att för lärare ur ‘Anpassarna’ vars elever 
kommer från lärare ur ’Praktikerna’ uppfattar att elever verkar sakna förståelsen för 
sammanhang inom fysik, men läraren torde också ha uppfattningen att eleverna inte kan 
diskutera kring olika problemformuleringar. Troligtvis kommer uppfattningarna från 
kulturella skillnader av kulturerna i undersökningen. Läraren ur ‘Anpassarna’ bör dock anse 
att eleverna har vissa kunskaper i form av vana att arbeta med skriftliga och praktiska 
uppgifter. Dessa uppfattningar som impliceras ur undersökningen kan påverka 
’Pedagogernas’ bedömning av elevers kunskaper på grund av skillnaden i fokus av de olika 
grupperna. Eftersom lärare ur ‘Anpassarna’ uppfattar att elever har viss kunskap som kulturen 
premierar och uppfattningen om att elever saknar kunskaper som kulturen premierar bör 
lärarna – som undersökningen även visar – ha olika uppfattningar om hur stora kunskaper 
eleverna har när de kommer till ‘Anpassarna’ för första gången. 
 
5.4.2 ’Praktikerna’ ⇒  ’Ämnesinriktade’ 
Om eleverna har haft en lärare ur ’Praktikerna’ och får en lärare ur ‘Ämnesinriktade’ så är de 
vana vid samma kultur som är beskrivet i föregående stycke men stöter på en kultur som inte 
drar sig för att ha abstrakt innehåll, innehålla föreläsningar i stor utsträckning, ha ett 
ämnesövergripande arbetssätt mellan de naturorienterande ämnena, kontrollera elevernas 
kunskaper kontinuerligt, bedöma elever utefter personliga egenskaper och framförallt sträva 
efter målen inom fysik. Likheterna mellan dessa två grupper är små, endast vanan vid 
elevproduktion är det gemensamma. Att eleverna möter en så här stor skillnad torde skapa 
problem i form av det Lemke (1990) beskriver som en svårighet att närma sig ämnet. Även 
Aikenhead (1996) menar att det är svårt att närma sig en kultur som är olik den eleven är van 
vid. Författaren menar vidare att lösningen kan ligga i en smidig övergång från vardagens 
upplevelser till vetenskapens syn. Dessvärre gör inte ‘Ämnesinriktade’ detta utan de 
introducerar ämnet på olika sätt utan att specificera hur. Troligen är denna introduktion inte 
tillräcklig för eleverna utan vidare utveckling behövs för att hjälpa eleverna förstå den nya 
kulturen. ‘Ämnesinriktade’ torde uppleva att eleverna saknar en teoretisk bakgrund inom 
ämnet, men lärarna upplever att eleverna har viss vana att laborera. Det kan impliceras ur 
undersökningen att lärare ur ‘Ämnesinriktade’ borde uppfatta eleverna som kommer från en 
lärare ur ’Praktikerna’ saknar stora delar av den kunskap de redan borde ha då kulturerna 
skiljer sig drastiskt åt. Den centrala kunskapen att laborera – enligt citaten ur gruppen – har 
eleverna dock med sig vilket kan vara förklaringen till att ‘Ämnesinriktade’ inte anser att 
eleverna har små kunskaper utan gruppmedlemmarna både anser att de har uppfattningen att 
de har små kunskaper med sig och att de inte har den uppfattningen. Lärarna borde även anse 
att eleverna saknar vana att lyssna på föreläsningar samt tidigare nämnda skillnader mellan 
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grupperna. Dessa skillnader gör så att lärarna än en gång inte är överens inom gruppen hur 
elevernas förkunskaper är. 
 
5.4.3 ’Ämnesinriktade’ ⇒  ’Anpassarna’ 
Då ’Ämnesinriktade’ finns på både tidigare och senare år inom grundskolan och ’Anpassarna’ 
finns på senare år, är denna övergång trolig. Detta bör – enligt de egenskaper som 
framkommit om ’Anpassarna’ – inte vara ett stort problem då läraren i den nya kulturen 
’Anpassarna’ är vana vid att anpassa innehållet utefter elevgrupp. Eleven kan dock känna att 
mycket av det abstrakta innehåll som var centralt under sin tid i ’Ämnesinriktade’ har blivit en 
mer undanskymd del av undervisningen. Dessutom har laborationen – som varit central i 
föregående fysikundervisningskultur – också blivit en del av det förgångna, vilket kan 
innebära att elever tappar intresse då laborationer stimulerar elever som tycker om att arbeta 
praktiskt. Ordet ”Ämnesövergripande” innefattar i denna nya fysikundervisningskulturen 
också andra ämnen än de naturorienterade ämnena. Att läraren ur ’Anpassarna’ plötsligt 
bedömmer eleven utefter skriftliga och praktiska uppgifter, och inte utefter personliga 
egenskaper kan uppfattas som antingen positivt och negativt av eleven, helt beroende på hur 
eleven har förtjänat  antingen ett bra eller dåligt betyg.  
 
5.4.4 ’Anpassarna’ ⇒  ’Ämnesinriktade’ 
Denna övergång är inte särskilt trolig då ’Anpassarna’ tenderar att arbeta i senare år av 
grundskola. Den kan dock ske om eleven byter lärare under högstadiet. Om eleverna har haft 
en lärare ur ‘Anpassarna’ och får en lärare ur ‘Ämnesinriktade’ så kommer de från en kultur 
där det arbetas ämnesövergripande mellan alla ämnen och eleverna är vana vid att innehållet 
är anpassat efter dem. Undervisningen är vardagsanknuten men eleverna saknar vana att 
laborera. De möter en kultur som har ett abstrakt innehåll, där lärare har föreläsningar och där 
elever och lärare laborerar. Än en gång upplever ‘Ämnesinriktade’ troligen att eleverna saknar 
något. Denna gång saknar eleverna vana att laborera och förmåga att ta till sig abstrakt 
innehåll.  Här har en kulturövergång mellan kulturerna skett med liknande problem som i 
förra stycket. Skillnaderna mellan gruppernas kulturer är även här stor och det finns en risk att 
lärarna upplever att eleverna inte har stora förkunskaper eftersom de är vana att arbeta på ett 
helt annat sätt. Den del som verkar central i problematiken är det abstrakta innehållet då 
Lemke (1990) skriver att undervisningen bör ligga närmre elevernas existerande kunskap. 
Eleverna i detta fall är helt klart inte vana vid abstrakt innehåll då ‘Anpassarna’ arbetar mer i 
Lemkes (1990) linje. 
 
5.4.5 ’Ämnesinriktade’ ⇒ ’Praktikerna’ 
En kulturövergång från ‘Ämnesinriktade’ till ’Praktikerna’ eftersom ’Praktikerna’ tenderar att 
arbeta på en F-6 skola. Dock är övergången inte helt otrolig ifall eleverna byter lärare under 
senare år. Kortfattat kan sägas att även detta skulle innebära en kulturövergång som skulle 
skapa problem för eleverna och för läraren. Om eleverna går till en lärare ur ’Praktikerna’ så 
bör eleven anse att standarden på undervisningen har sjunkit men att de kan tillgodogöra sig 
ett bra omdöme, men de kommer troligen att överarbeta och eventuellt känna att de får för lite 
utmaning.  
 
5.4.6 ⇒ ’Återkopplarna’ 
Oavsett vilken fysikundervisningskultur som en elev har haft innan de kommer till 
’Återkopplarna’ så kommer det att vara en relativt oproblematisk övergång eftersom 
’Återkopplarna’ har liknande inslag av den tidigare kulturen. Vilket gör att eleverna känner 
igen sig själva. Lärarna sitter dock i en lite svårare sits eftersom de inte kommer att känna 
igen allt ur elevens kultur – då endast delar av de andra kulturerna används av läraren själv – 
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vilket kan innebära att läraren missar delar av den kunskap som eleven besitter, när denne ska 
göra en bedömning av eleven.  
 
5.4.7 Slutsats av konsekvenser av kulturövergångar 
I de flesta fallen skapar alltså övergången mellan kulturerna olika problem, dessa problem 
verkar främst finnas när elever kommer till en lärare från ‘Ämnesinriktade’. Dessa problem 
skulle troligen kunna lösas genom att synliggöra kulturskillnaderna för läraren, så att denne 
kan anpassa sin undervisning och vara mer av en kulturguide såsom Aikenhead (1996) 
skriver. En utav de största problemen som eleverna kan stöta på är att hamna hos en 
’Praktiker’ efter att ha haft en lärare ur ’Ämnesinriktade’ då de slutar utmanas av 
undervisningen, eftersom ‘Ämnesinriktade’ är den grupp som förväntar sig att eleverna ska nå 
målen inom fysik, medan ’Praktikerna’ inte har samma förväntan på eleven. Detta upplevs 
troligen inte som ett problem av eleverna, men samhällsmässigt innebär det att vi kan förlora 
duktiga blivande fysiker. Duschl (1988) menar att kunskap om vetenskap i stället för 
vetenskaplig kunskap skall premieras, vilket är något som ‘Ämnesinriktade’ borde ta till sig 
av. Genom att ta till sig detta skulle kulturövergången underlättas för eleverna. Alla 
fysikundervisningskulturer borde få insikt i att kulturövergångarna sker och hur dessa ska 
hanteras för att minimera problemen med övergångarna då dessa troligen är svåra att 
eliminera helt. Förutom dessa problem vid kulturövergångar menar Lemke (1990) att ämnet i 
sig även medför problem på grund av att det är svårtillgängligt för eleverna, då ämnet inte 
möter eleven i dennes kultur. 
 
5.5 Implikationer 
Sammanfattningsvis kan sägas att arbetet belyser ett problem som tidigare varit osynligt ur 
vetenskaplig synpunkt, även om implikationer på problemet funnits sedan tidigare. Arbetet 
lyfter även fram en ny syn på lärarrollen och hur viktigt det är att vara medveten om sin egen 
och andras fysikundervisningskulturtillhörighet då detta kan ge stora konsekvenser för 
elevernas utbildning och hur de bedöms. Vidare skapar dessa fysikundervisningskulturer en 
syn på vetenskapen som är oenhetlig och odemokratisk. Den blir oenhetlig eftersom olika 
fysikundervisningskulturer lägger tonvikt vid helt skilda delar av vetenskapen och den blir 
odemokratisk då inte alla elever får samma möjlighet att förstå och vara en del av 
vetenskapen. En likriktning av fysikundervisningskulturerna med de bästa delarna ur varje 
kultur torde vara på sin plats för att motverka den oeniga och odemokratiska bilden som 
dagens fysikundervisningskulturer ger upphov till. Vi anser alltså att skillnaderna ska minskas 
för att på så sätt undvika onödiga komplikationer på grund av kulturövergångar som kan 
upptså. Alternativet är att åtminstone se till att dagens lärare får inblick i skillnader och 
likheter i olika fysikundervisningskulturer så att kulturövergångarna blir så lätta som möjligt. 
I arbetet har det i viss mån givits förslag på hur detta kan ske. Fördelen med en variation av 
fysikundervisningskulturer är att den fysikundervisningskultur som ligger närmast elevens 
egen kultur, kan vara en väg in till vetenskapen. Vilket skulle öka elevers chans att finna 
vetenskapen. Därför verkar det till synes bäst att behålla mångfalden av 
fysikundervisningskulturer, men lärarna måste ta ett ansvar och stötta eleverna i 
kulturövergångarna så att problemen minimeras. 
 
Det finns en möjlighet för lärare som är medveten om sin egen och andras 
fysikundervisningskultur att berika sin egen undervisning och syn på vetenskapen genom att 
fördjupa sig i sin egen och andras fysikundervisningskultur. Detta kan ske genom att läraren 
kan inkludera metoder, idéer, förhållningssätt med mera från andra fysikundervisningskulturer 
i sin egen undervisning. På så sätt berikas den egna upplevelsen av det egna arbetet och 
läraren känner att denne utvecklas och kan nå fler elever. Vidare får läraren kanske lättare att 
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lyfta fram elevernas redan existerande kunskap som annars vore dold för läraren på grund av 
skillnaderna i fysikundervisningskultur. Läraren kan då även fånga eleven då den bejakar 
elevens tidigare kunskaper. Detta torde bespara läraren en del arbete eftersom mindre tid 
behöver läggas på repetition utan repetitionen kan byggas in i mer avancerade uppgifter som 
repeterar och utmanar eleven i stället för att endast repetera. 
 
5.6 Vidare forskning 
I arbetet har kulturbegreppet används för att undersöka hur lärare undervisar och vilka 
problem detta kan skapa för lärare och elever. Naturligt borde alltså vara att djupare studera 
dessa funna kulturer och ta reda på vilka olika kulturer som gynnar elevernas utveckling mest. 
En större studie i liknande utformning skulle vara på sin plats för att hitta eventuella mindre 
kulturer som undersökningen inte kunnat avgöra är kulturer. Dessutom skulle det vara 
intressant att undersöka närmre hur fysikundervisningskulturerna har uppstått. Ytterliggare 
intressant forskning skulle vara att göra liknande studier inom andra ämnen för att sedan 
kunna jämföra dessa ämneskulturer med kulturerna som finns inom fysikundervisningen. Ett 
första steg skulle kunna vara att göra sådana studier inom närbesläktade ämnen som kemi och 
biologi men även matematik. Att se undervisning ur ett kulturperspektiv är relativt nytt och 
ger således en uppsjö av forskningsmöjligheter men dessa inriktningar torde vara de mest 
logiska att forstsätta med. 
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Bilaga 1. 
 
Enkät om undervisning. 
Denna undersökning är helt på frivillig basis och uppgifterna du lämnar kommer att behandlas 
konfidentiellt. Du kan när som helst avbryta enkäten. Enkäten är utformad för att undersöka 
hur och vad du undervisar om. Vi ser gärna att du svarar så utförligt som möjligt på enkäten. 
Vid platsbrist använd gärna ett annat papper, så att du känner att du får med allt du vill få 
med. Tack på förhand och lycka till! 
 
Om dig 
Namn: (Ifall du kan tänka dig att ställa upp på en intervju vid ett senare tillfälle.) 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Din e-mail: (Ifall du kan tänka dig att ställa upp på en intervju vid ett senare tillfälle.) 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Hur gammal är du? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Är du kvinna eller man? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Vilken skola arbetar du på? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Hur länge har du undervisat fysik? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
I vilka åldrar undervisar du ämnet fysik? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Vilken typ av lärarutbildning har du? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Vilka är det viktigaste erfarenheterna du har tagit med dig från fysikundervisningen på 
högskolan/universitetet där du studerade? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 



  

 
 

 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Vilka åldrar finns på din skola? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Hur arbetar du? 
 
Vilka är de centrala delarna i din fysikundervisning? 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Hur arbetar du med dessa centrala delar inom fysik? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 



  

 
 

 
___________________________________________________________________________ 
Vilka delar utelämnar du från din fysikundervisning? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Arbetar du tvärvetenskapligt, i så fall hur går det då till? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Vilka är fördelarna respektive nackdelarna när du arbetar tvärvetenskapligt? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 



  

 
 

___________________________________________________________________________ 
 
Hur ser din typiska lektion inom fysik ut? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Hur introducerar du fysik för elever du undervisar för första gången? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Din miljö 
 
Hur nyttjar du din undervisningsmiljö (ex. klassrummet, lab.sal) när du undervisar fysik? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 



  

 
 

 
___________________________________________________________________________ 
Hur utnyttjar du tavlan som verktyg i fysikundervisningen? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Vilka andra verktyg använder du i din fysikundervisning, och hur använder du dessa? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Kunskap 
 
Hur försäkrar du dig om att eleverna har uppnått målen inom fysik? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 



  

 
 

 
___________________________________________________________________________ 
 
Hur arbetar du för att eleverna ska utveckla kunskap om fysikens världsbild? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Hur arbetar du för att eleverna ska utveckla kunskap om energi och energiformer, 
energiomvandlingar och energikvalitet samt samhällets energiförsörjning? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Vad förväntar du dig att dina nya elever har för förkunskaper inom fysik? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 



  

 
 

 
Vad förväntar du dig att eleverna ska kunna när du lämnar över dina elever till nästa 
lärare/årskurs/kurs? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Vilka egenskaper utmärker den elev som är bäst – inom fysik – som du undervisar? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Tack för medverkan! 



  

 
 

Bilaga 2 
( 1 ) Ålder  
( 2 ) Kön 
( 3 ) Tid som respondenten har undervisat fysik [år] 
( 4 ) Vilka år som respondenten undervisar 
( 5 ) Har respondenten fysik i sin lärarutbildning 
( 6 ) Vilka åldrar finns på respondentens skolenhet 
( 7 ) Respondenten upplever att denne inte fått någon viktig erfarenhet i att undervisa fysik 
från lärarutbildningen. 
( 8 ) Respondenten upplever att den viktigaste erfarenheten från högskolan i att undervisa 
fysik är av pedagogisk natur. 
( 9 ) Respondenten upplever att den viktigaste erfarenheten från högskolan i att undervisa 
fysik är av didaktisk natur. 
( 10 ) Respondenten upplever att den viktigaste erfarenheten från högskolan i att undervisa 
fysik är av ämnesmässig natur. 
( 11 ) Respondenten har inte läst fysik på högskolenivå 
( 12 ) Respondenten anser att ett eller flera ämnesområden är centrala inom 
fysikundervisningen. 
( 13 ) Respondenten anser att det är centralt i fysikundervisningen att skapa 
miljömedvetenhet. 
( 14 ) Respondenten anser att det är centralt i fysikundervisningen att ha 
verklighetsanknytning. 
( 15 ) Respondenten anser att det är centralt att anpassa undervisningen utefter elever inom 
fysikundervisningen. 
( 16 ) Respondenten anser att de centrala delarna väljs av yttre påverkan. 
( 17 ) Respondenten arbetar med de centrala delarna genom att arbeta ämnesövergripande. 
( 18 ) Respondenten arbetar med de centrala delarna genom att anpassa innehållet efter 
eleverna. 
( 19 ) Respondenten arbetar med de centrala delarna genom att arbeta laborativt. 
( 20 ) Respondenten arbetar med de centrala delarna genom att ha genomgångar/föreläsningar. 
( 21 ) Respondenten arbetar med de centrala delarna genom att utgå från kursplanerna. 
( 22 ) Respondenten arbetar med de centrala delarna genom diskussioner. 
( 23 ) Respondenten arbetar med de centrala delarna genom elevproduktion. 
( 24 ) Respondenten arbetar med de centrala delarna genom att arbeta med bedömning och 
utvärdering. 
( 25 ) Respondenten arbetar med de centrala delarna genom att arbeta med begreppsbildning. 
( 26 ) Respondenten utelämnar detaljkunskaper från fysikundervisningen. 
( 27 ) Respondenten utelämnar större ämnesområden från fysikundervisningen. 
( 28 ) Respondenten vet inte vad de utelämnar från fysikundervisningen. 
( 29 ) Respondenten utelämnar abstrakt innehåll från fysikundervisningen. 
( 30 ) Respondenten utelämnar det som den anser att den inte kan genomföra från 
fysikundervisningen. 
( 31 ) Respondenten arbetar ämnesövergripande. 
( 32 ) Respondenten arbetar inte ämnesövergripande. 
( 33 ) Respondenten arbetar ämnesövergripande ur ett miljöperspektiv. 
( 34 ) Respondenten arbetar ämnesövergripande mellan de naturorienterade ämnena. 
( 35 ) Respondenten arbetar ämnesövergripande med något annat ämne utöver de 
naturorienterade ämnena. 
( 36 ) Respondenten anser att det är positivt för läraren att arbeta ämnesövergripande. 
( 37 ) Respondenten anser att det är negativt för läraren att arbeta ämnesövergripande. 



  

 
 

( 38 ) Respondenten anser att det är positivt för eleven att arbeta ämnesövergripande. 
( 39 ) Respondenten anser att det är negativt för eleven att arbeta ämnesövergripande. 
( 40 ) Den typiska fysiklektionen för respondenten innehåller någon form av 
föreläsningslikande aktiviteter. 
( 41 ) Den typiska fysiklektionen för respondenten innehåller någon form av återkoppling till 
tidigare lektioner. 
( 42 ) Den typiska fysiklektionen för respondenten innehåller någon form av laborativt 
arbetet. 
( 43 ) Den typiska fysiklektionen för respondenten innehåller någon form av anpassning av 
innehållet utefter eleverna. 
( 44 ) Den typiska fysiklektionen för respondenten innehåller någon form av elevproduktion. 
( 45 ) Den typiska fysiklektionen för respondenten innehåller någon form av diskussion. 
( 46 ) Respondenten menar att det inte finns någon typisk fysiklektion. 
( 47 ) Respondenten introducerar inte ämnet fysik för nya elever. 
( 48 ) Respondenten introducerar ämnet fysik genom historisk anknytning. 
( 49 ) Respondenten introducerar ämnet fysik genom lyfta fram fysiken som finns i vardagen. 
( 50 ) Respondenten introducerar ämnet fysik genom en presentation av fysiken. 
( 51 ) Respondenten introducerar ämnet fysik genom att väcka nyfikenhet för ämnet. 
( 52 ) Respondenten använder klassrummet för fysikundervisningen. 
( 53 ) Respondenten använder laborationssal för fysikundervisningen. 
( 54 ) Respondenten använder  något annat utrymme för fysikundervisningen. 
( 55 ) Respondenten är utomhus vid fysikundervisningen. 
( 56 ) Respondenten använder tavlan till att skriva på i fysikundervisningen. 
( 57 ) Respondenten använder tavlan till att rita på i fysikundervisningen. 
( 58 ) Respondenten använder tavlan till att ha bilder på i fysikundervisningen. 
( 59 ) Respondenten använder tavlan så att elever skriver på den i fysikundervisningen. 
( 60 ) Respondenten använder tavlan utan att berätta till vad i fysikundervisningen. 
( 61 ) Respondenten använder tavlan till teori i fysikundervisningen. 
( 62 ) Respondenten använder vardagsföremål i fysikundervisningen. 
( 63 ) Respondenten använder overhead i fysikundervisningen. 
( 64 ) Respondenten använder laborationsutrustning i fysikundervisningen. 
( 65 ) Respondenten använder media i fysikundervisningen. 
( 66 ) Respondenten använder blädderblock i fysikundervisningen. 
( 67 ) Respondenten kontrollerar elevernas kunskaper genom skriftliga prov. 
( 68 ) Respondenten kontrollerar elevernas kunskaper genom muntliga uppgifter. 
( 69 ) Respondenten kontrollerar elevernas kunskaper genom övriga typer av skriftliga 
uppgifter. 
( 70 ) Respondenten kontrollerar elevernas kunskaper genom praktiska uppgifter. 
( 71 ) Respondenten kontrollerar inte själv elevernas kunskaper. 
( 72 ) Respondenten kontrollerar elevernas kunskaper genom kontinuerlig 
kunskapsinventering. 
( 73 ) Respondenten arbetar med fysikens världsbild genom diskussioner. 
( 74 ) Respondenten arbetar med fysikens världsbild genom olika former av litteratur. 
( 75 ) Respondenten arbetar med fysikens världsbild genom att knyta an fysiken till 
verkligheten. 
( 76 ) Respondenten arbetar med fysikens världsbild genom att arbeta utefter specifika 
läromedel. 
( 77 ) Respondenten arbetar inte med fysikens världsbild. 
( 78 ) Respondenten arbetar med energibegreppet genom att låta eleverna arbeta självständigt. 
( 79 ) Respondenten arbetar med energibegreppet med hjälp av genomgångar. 



  

 
 

( 80 ) Respondenten arbetar med energibegreppet genom att arbeta ämnesövergripande. 
( 81 ) Respondenten arbetar med energibegreppet genom undervisning i ett specifikt 
ämnesområde. 
( 82 ) Respondenten arbetar med energibegreppet genom diskussioner. 
( 83 ) Respondenten arbetar med energibegreppet genom specifika läromedel. 
( 84 ) Respondenten arbetar inte med energibegreppet. 
( 85 ) Respondenten arbetar med energibegreppet på annat sätt. 
( 86 ) Respondenten förväntar sig att eleverna nästan inte har några kunskaper inom fysik när 
de träffar dem första gången. 
( 87 ) Respondenten förväntar sig att eleverna har små kunskaper inom fysik när de träffar 
dem första gången. 
( 88 ) Respondenten förväntar sig att eleverna har goda kunskaper inom fysik när de träffar 
dem första gången. 
( 89 ) Respondenten förväntar sig att eleverna har uppnått målen inom fysik för tidigare 
utbildning när de träffar dem första gången. 
( 90 ) Respondenten förväntar sig att eleverna kan ganska mycket inom fysik när de lämnar 
över eleverna till nästa lärare. 
( 91 ) Respondenten förväntar sig att eleverna har uppnått målen inom fysik när de lämnar 
över eleverna till nästa lärare. 
( 92 ) Respondenten förväntar sig att eleverna har ett intresse för fysik när de lämnar över 
eleverna till nästa lärare. 
( 93 ) Respondenten förväntar sig att eleverna har tillräckliga kunskaper inom fysik när de 
lämnar över eleverna till nästa lärare. 
( 94 ) Respondenten förväntar sig att eleverna har små kunskaper inom fysik när de lämnar 
över eleverna till nästa lärare. 
( 95 ) Respondenten förväntar sig att eleverna har tagit till sig ett arbetssätt inom fysik när de 
lämnar över eleverna till nästa lärare. 
( 96 ) Respondenten anser att elevens resultat utmärker den elev som är bäst inom fysik. 
( 97 ) Respondenten anser att elevens personliga egenskaper utmärker den elev som är bäst 
inom fysik. 
( 98 ) Respondenten anser att elevens egenskaper är oväsentliga för läraren inom fysik. 
 
 
 
 
 
 
 
 


