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Inledning 

Syfte  

Detta arbete är ett examensarbete på Lärarprogrammet, sen ingång vid Linköpings 

universitet. Studien syftar till att ge en bild av några lärarstudenters syn på god fysik-

undervisning samt att prova en intressant intervjumetod. Studien är en fenomenografisk 

undersökning och visar inte hur god fysikundervisningen är utan snarare de intervjuade 

lärarstudenternas uppfattningar och förväntningar kring olika situationer inom 

fysikundervisning. Den valda intervjumetoden är relativt okänd och jag intresserar mig 

inte enbart för hur intervjumetoden används i detta arbete utan även hur den kan 

användas i andra sammanhang. 

Bakgrund 

Det faktum att min utbildning till fysiklärare snart är klar leder till en hel del funderingar 

kring hur arbetssituationen för fysiklärare ser ut. Vårt samhälle förändras snabbt och så 

även de olika arbetsuppgifter och situationer som lärare i skolan ställs inför. Kraven på 

skolan ökar alltmer och lärare förväntas hantera både nya och gamla arbetsuppgifter.  

Utbildningskvaliteten på lärarutbildningarna debatteras kontinuerligt i den offentliga 

debatten. Kritik riktas mot de olika lärarutbildningarna att de är otillräckliga och inte ger 

lärarstudenterna den kompetens som behövs i yrkesrollen som lärare. Under 1980- och 

1990-talen utökades antalet utbildningsplatser kraftigt på de naturvetenskapliga och 

tekniska utbildningarna. Samtidigt var arbetsmarknaden sådan att det var svårt att 

rekrytera lärare inom dessa ämnesområden. Under början av 2000-talet förändrades 

situationen och ser nu lite annorlunda ut med vikande elevunderlag och övertaliga lärare. 

Samtidigt kan man förutsäga stora pensionsavgångar inom lärarkåren, speciellt inom 

gymnasieskolan. De naturvetenskapliga och tekniska programmen som har störst 

fysikinnehåll på gymnasieskolan anses av eleverna som svåra och statistiken uppvisar på 

senare år vikande popularitet (Skolverket, 1995, 1997, 2005). Vilka förväntningar har då 

blivande fysiklärare på sin kommande arbetssituation och yrkesroll som fysiklärare? Hur 

ser de på sig själva, sin fysikundervisning och sin lärarutbildning? Har de fått med sig 

tillräcklig kompetens från sin utbildning? Vad är god fysikundervisning egentligen? 
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Frågeställningar/problemformulering 

De tre grundläggande frågorna inom ämnesdidaktik är: Vad? Varför? Hur? Svein Sjöberg 

ger en kritisk framställning av fysikens och naturvetenskapens ämnesdidaktik och 

reflekterar kring fysik och naturvetenskap som allmänbildning (Sjöberg, 2000). Med 

detta perspektiv har jag valt att undersöka hur blivande fysiklärare ser på sitt 

ämnesområde och olika lärsituationer inom fysikundervisningen på gymnasieskolan. 

Arbetet kan ses som bestående av två delar, dels en studie av intervjumetoden Repertory 

Grid Technology, dels en fenomenografisk studie av några lärarstudenters uppfattning 

om god fysikundervisning. Inom arbetes ram har jag deltagit i en fysikdidaktisk 

kurs, ”Fysiklärare i praktiken” (kurskod ETE252, HT2005) vid Linköpings universitet 

där jag med hjälp av en intervjumetod studerat ett antal kursdeltagare inklusive mig själv.  

Jag har intresserat mig för metoden, Repertory Grid Technology (Björklund, 2003; Borell, 

1994) detta för att undersöka om metoden i sig kan tydliggöra uppfattningar hos 

lärarstudenterna kring olika lärsituationer och ämnesområden inom fysik. I vilka 

sammanhang kan man använda metoden för att tydliggöra resultat som kan vara svåra att 

se med andra undersökningsmetoder? Metoden är relativt ovanlig och bygger på 

resultatet av successiva jämförelser som lagras i en kognitiv matris. På vilket sätt kan 

denna studie inspirera till användning av metoden i andra sammanhang, och visa på 

alternativa metoder vid undersökningar som till exempel kursutvärderingar? På vilka sätt 

kan metoden användas i kombination med andra metoder som intervju och 

enkätundersökningar? 

 

I denna studie har en speciell intervjumetod använts för att studera lärarstudenters syn på 

god fysikundervisning. Arbetets omfattning har avgränsats till en fenomenografisk 

undersökning av sex kursdeltagare i en fysikdidaktisk kurs ”Fysiklärare i praktiken” på 

Lärarprogrammet. Arbetet är ej att betrakta som en generell utvärdering av 

intervjumetoden Repertory Grid Technology utan snarare en studie av vad metoden kan 

tydliggöra i denna specifika tillämpning. Arbetet ska inte heller ses som en utvärdering av 

lärarutbildningen vid Linköpings universitet. Jag kommer vidare inte att lämna några 

förslag till förändringar av lärarutbildningen avseende kursinnehåll etc.
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Etik  

Vid all form av forskning måste man ta hänsyn till de etiska forskningsregler som gäller. 

I denna studie kommer intervju att användas som insamlingsmetod av data. Att ta hänsyn 

till vid en intervju är att en del av intervjufrågorna, speciellt kring olika kursavsnitt och 

ämnesområden inom fysikutbildningen vid Lärarprogrammet kan vara känsliga för 

respondenterna att svara på. Olika kursavsnitt kopplas ihop med olika pedagoger och 

kursansvariga på fysikinstitutionen. Respondenterna deltar alla i en fysikdidaktisk kurs 

Fysiklärare i praktiken med ett tiotal deltagare. Med information om vem som deltar i 

kursen och personlig kännedom av kursdeltagarna skulle man med en viss säkerhet kunna 

gissa vilka kursdeltagare som figurerar i undersökningen. 

 

Intervjupersonerna tillfrågades muntligt av mig om de accepterade att delta i 

undersökningen. Alla intervjupersonerna informerades muntligt om undersökningens 

syfte att undersöka blivande fysiklärares syn på god fysikundervisning och i vilken mån 

de bidrar till resultaten i undersökningen (Colnerud, 2005; Bryman, 2002). 

Respondenterna informerades även om att resultatet från intervjuerna skulle komma att 

användas i en rapport som redovisning av mitt examensarbete. I rapporten har jag skyddat 

intervjupersonernas identitet genom att namnge dem ”Lärarstuderande X” eller ”LS X” 

där ”X” är ett löpnummer från ett till sex. 

 

Intervjuerna skedde i enrum för att inte exponera respondenternas information för 

ovidkommande personer. Respondenternas identitet har inte nedtecknats under 

undersökningen utan de avidentifierade namnen ovan har använts direkt vid inmatningen 

i dator av intervjuresultaten. Endast min handledare och givetvis jag själv känner till 

respondenternas identitet. 
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Teori 

PCP, Personal Constructs Psychology, George Kellys teori från 1955 ligger bakom 

intervjumetoden Repertory Grid Technology för att ta fram kognitiva matriser över 

försökspersonens sätt att skapa förståelse i sin tillvaro (Kelly, 1991/1955). För 

introduktion till PCP, se CPCS. Introduction to PCP, 2006; Stewart. Kelly´s Theory 

Summarised, 2006. Kellys teori menar att människan för att skapa mening och ordning i 

sin tillvaro uppträder som forskare och vetenskapsman. Hon konstruerar och skapar sin 

förståelse av omvärlden utifrån observationer, erfarenheter och antaganden. Hon ställer 

upp hypoteser som testas och av vilka en del förkastas och andra bekräftas. Dessa 

föreställningar om sin tillvaro sätter människan samman till system för att kunna förstå 

och göra framtiden mer förutsägbar. Som praktiserande psykolog utvecklade Kelly 

metoden Repertory Grid Technology som ett verktyg för att studera hur människans 

system av föreställningar om sin tillvaro ser ut (CPCS. George Kelly – Bibliographical 

Notes, 2006). Namnet Repertory Grid Technology kommer av att det är en repertoar av 

föreställningar som sammanställs i en kognitiv matris.  Matrisen har samma struktur som 

ett galler eller engelskans grid. 

 

Innebörden av dessa erfarenheter blir personliga konstruktioner, unika för varje människa. 

Samma upplevelser leder till olika innebörd eller mening för olika personer och det är 

inte händelserna i sig utan dess mening eller innebörd som är avgörande. Människan 

använder sina tidigare upplevelser och erfarenheter för att konstruera en förståelse till 

hjälp att möta framtiden. Detta är en dynamisk process och pågår hela livet. Människan 

upplever ständigt nya händelser och omprövar och utvecklar sin förståelse efterhand som 

hon ser att verkligheten svarar eller inte svarar mot hennes förväntningar. Sedan kan ju 

olika människor vara mer eller mindre benägna att ompröva sin  förståelse.  

 

Kelly kallar dessa konstruktioner som vi bygger vår förståelse på för ”constructs”, en 

benämning som jag hädanefter använder i denna rapport. Dessa constructs beskriver 

samtidigt både en likhet till något vi konstruerat tidigare och en olikhet till något vi redan 

känner till. Construct kan symboliseras av en bipolär måttstock, en skala med 

kontrasterande egenskaper eller bedömningsgrunder i måttstockens båda ändar som 



 8 

motpoler till varandra, till exempel bra respektive dåligt (Bryman, 2002). Människor har 

olika erfarenheter och upplever händelser på olika sätt som gör att deras system av 

constructs blir mycket olika för olika personer. Constructen kan även förändras över tiden 

antingen genom att läget längs den bipolära skalan förskjuts eller genom att helt nya 

constructs skapas.  Ett exempel är constructet vän, som motpol kan vän ha både bekant 

eller fiende. En person som från början räknas som affärsbekant kan efterhand som en 

vänskapsrelation utvecklas värderas mer mot vän-polen på constructets värderingsskala. 

Man kan till och med tänka sig att relationen, eller affärerna, inte utvecklas så positivt 

och att personen som från början var affärsbekant efterhand värderas mer som fiende. 

 

 

Figur 1. Ett exempel på hur constructet bekant-vän kan representeras av en bipolär 

värderingsskala mellan 1 och 9. Olika element, i det här fallet olika personer värderas 

utefter skalan utifrån respondentens subjektiva bedömning.  

 

Man kan uppleva att man ”tänker likadant” som och har lätt för att samarbeta med en 

speciell person. Ibland har man svårt att förstå hur någon resonerar i en situation då man 

själv skulle ha resonerat på ett helt annorlunda sätt. Kelly menar att graden av 

överensstämmelse mellan olika personers system av construct avgör i vilken utsträckning 

de förstår sin omvärld på ett likartat sätt, och/eller hur bra eller lätt de förstår andra 

människor. Även om man inte skapar samma construct som andra människor måste man 

förstå att andra människor bygger sin förståelse på sina unika construct. Denna förmåga 

att förstå andra människors constructsystem är det Kelly definierar som empati. 

Construct / bedömningsgrund   bekant - vän  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

bekant                                                                          vän 

bipolär värderingsskala  

    tanten på ICA  arbetskamrat   moster Greta   hustrun  
             granne  ”Pia med hunden”             P elle 

element  



 9 

Metod 

Repertory Grid Technology 

Som metod för undersökningen har jag valt kognitiva matristekniken Repertory Grid 

Technology. För en introduktion till metoden se Björklund, 2003; Borell, 1994, 1997; 

Terapia Cognitiva. Manual Repertory Grid, 2006 och för en mer detaljerad beskrivning 

av metod och tillämpningar se Stewart. Business Application of Repertory Grid, 1997. 

Metoden utvecklades ursprungligen av den amerikanske skolpsykologen George Kelly 

och baseras på hans teori Personal Constucts Theory. Kelly menar att människan tolkar 

fenomen i sin omvärld genom att jämföra med andra fenomen som tidigare upplevts. 

Fenomen bedöms både utifrån likhet med och hur de skiljer sig från andra fenomen. 

Dessa bipolära constructs eller bedömningsgrunder används i kognitiv matristeknik för 

att göra successiva jämförelser som lagras i en kognitiv matris. Till skillnad från 

strukturerade undersökningsmetoder som till exempel enkätformulär låter man här 

intervjupersonen formulera de begrepp som utgör svarsstrukturen. Resultatet blir därmed 

mer ”äkta” och mindre färgat av forskaren. Repertory Grid Technology kan beskrivas 

som en kombination av både kvalitativa och kvantitativa metoder. Respondentens 

constructsystem tydliggörs i en kvalitativ jämförande process för att sedan analyseras 

med en kvantitativ rangordning av relationerna (Björklund, 2005). 

 

I kognitiva matrismetoden låter man intervjupersonen jämföra olika fenomen eller 

element och beskriva på vilket sätt ett av elementen skiljer ut sig från de två andra genom 

likhet med ett annat element och samtidigt hur det skiljer sig från ett tredje element 

(Figur 2). Vid sådana jämförelser har människan lättare att ange vad som skiljer sig från 

normen än att beskriva själva normen i sig. (Schön, 1987). Resultaten av dessa 

jämförelser lagras i en matris av element och bedömningsgrunder eller construct. 

 

En av svårigheterna med metoden är just att välja ut meningsfulla element att jämföra. 

Det är inte alltid självklart hur elementen ska väljas för att jämförelsen av elementen ska 

ge svar på forskningsfrågan. Valet av element bör avspegla den variation i forsknings-

frågan som man vill undersöka. Vill man till exempel undersöka hur intervjupersonerna 

väljer färg på sin bil kan man inte bara använda bilar med samma färg som element. 
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Beroende på forskningsfrågan kan elementen väljas ut av intervjupersonen eller av 

forskaren. Elementen måste dock vara av samma kategori för att intervjupersonen skall 

kunna jämföra dem. Elementen bör även vara väl kända för intervjupersonen för att 

jämförelserna ska bli meningsfulla.  

 

Efter valet av element börjar själva jämförelsen av elementen som ska tydliggöra 

constructen. Denna jämförelse kan gå till på olika sätt (Borell & Brenner, 1997) men 

vanligast är det så kallade triadiska angreppssättet (Figur 2.). Triadisering innebär att tre 

slumpmässigt valda element presenteras och intervjupersonen får välja ut ett element som 

liknar ett av de övriga men som samtidigt skiljer ut sig från det tredje. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Triadisering. Varje gång jämförs tre slumpvis utvalda element ur element-

uppsättningen. Respondenten ska utifrån sina subjektiva värderingar avgöra vilket av de 

tre elementen som skiljer sig från de två övriga. Respondenten formulerar sedan det 

construct eller de bedömningsgrunder på vilka hon gör denna urskiljning.  Varje element 

värderas och placeras sedan in på värderingsskalan och registreras i den kognitiva 

matrisen. Tre nya element jämförs som resulterar i ett nytt construct, en ny rad i matrisen. 

 

 

  

1. bil 

2. båt  

3. tåg 

4. buss 

5. cykel 

6. flyg 

element  

frustration 

    tåg   bil          buss 

construct  

harmoni  

FORMULERA JÄMFÖRA 

VÄRDERA 

Bussen ska bort! Jag vet inte varför, 
men när jag väntar på bussen blir 
jag alltid så frustrerad. Så känner 
jag varken för tåg eller bil . 
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Denna polära beteckning för likheter och skillnader som intervjupersonen använder för 

att välja ut ett element av de tre bildar testets constructs. Dessa constructs symboliseras 

av en bipolär måttstock med en glidande skala mellan de båda ändlägena. Efter 

formuleringen av varje construct värderas och placeras de övriga elementen i testet in på 

den graderade värderingsskalan som constructet representerar och skrivs sedan in i 

matrisen. Processen upprepas och tre nya element presenteras som jämförs och 

intervjupersonen formulerar ett nytt construct. Genom dessa successiva jämförelser 

mellan elementen och formuleringen och värderingen av nya constructs försöker man få 

intervjupersonen att så uttömmande och mångdimensionellt som möjligt beskriva sin 

uppfattning om det undersökta området. Respondentens värdering av constructen kan 

förändras efterhand som testet fortskrider. 

 

Resultatet blir en kognitiv matris, en tvådimensionell matris av element och constructs. 

Använder man många element blir det snabbt en stor matris och metoden kräver ett stort 

engagemang hos intervjupersonen. Man fortsätter triadiseringen  tills det inte kommer 

fram fler intressanta construct eller lite tillspetsat ”……until either triads or respondents 

have been exhausted” (Solas, 1991, s159). 

 

 

Figur 3. Kognitiv matris med olika transportmedel som element i matrisens kolonner och 

intervjupersonens construct som matrisens rader. För varje kombination av construct 

och element, görs en gradering på värderingsskalan vars siffervärde registreras i 

respektive matriscell. 

 

element 

construct 
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En av metodens förtjänster jämfört med traditionella enkätundersökningar är att 

svarsresultatet inte färgas lika mycket av forskaren (Björklund, 2003; Borell, 1994). 

Metoden använder intervjupersonens egna begrepp och bedömningsformuleringar och 

inte enkätens färdigformulerade svarsstrukturer. En annan fördel jämfört med mer eller 

mindre strukturerade intervjumetoder är att metoden sägs kunna tydliggöra information 

som är dold för intervjupersonen. Metoden kräver stort engagemang från respondenten att 

formulera meningsfulla constructs. En nackdel med metoden är att valet av element kan 

vara bekymmersamt. Det kan vara svårt att på förhand veta vilka frågeställningar 

metoden svarar på. I en del undersökningar låter man respondenten både välja element 

och formulera constructs. Man kan till exempel låta respondenten välja ut ett antal 

situationer eller personer som gör respondenten stressad, arg eller ledsen och använda 

dessa som element i undersökningen. 

 

Genomförande 

Intervjupersonerna fick jämföra tre slumpmässigt utvalda element medan jag registrerade 

resultaten i den kognitiva matrisen. Till min hjälp hade jag en laptop dator och 

programvara RepGrid IV ver 1.11p (CPCS, RepGridIV, 2006) för att automatgenerera 

triadiseringen och registrera resultaten.  Registreringen i matrisen skedde direkt under 

intervjun och det gavs möjlighet att efteråt korrigera nivån på bedömningsgrunderna 

efterhand som intervjun fortskred. 

 

I urvalet av intervjupersoner har jag gjort ett så kallat bekvämlighetsurval bland 

kursdeltagarna på en fysikdidaktisk kurs ”Fysiklärare i praktiken” på Lärarprogrammet. 

Sex kursdeltagare (inklusive mig själv), två kvinnor och fyra män, i slutskedet av sin 

fysiklärarutbildning var villiga att intervjuas. Flera av intervjupersonerna har arbetat som 

lärare tidigare och är bekanta med skolmiljön från ett lärarperspektiv, både från VFU 

(verksamhetsförlagd utbildning) och lärarverksamhet. En av intervjupersonerna (LS1) har 

inriktning mot grundskolans högstadium medan de övriga har inriktning mot 

gymnasieskolan. Då jag själv snart är klar med min utbildning till fysiklärare har jag även 

använt intervjumetoden på mig själv, inte minst för att se om metoden återspeglar vad jag 

själv tycker. 
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I undersökningen har jag använt mig av två olika uppsättningar eller grupper av element. 

Den ena elementgruppen refererar till olika lärsituationer med anknytning till 

fysikundervisningen i gymnasieskolan. (Tabell 1) Genom att låta intervjupersonerna 

jämföra dessa lärsituationer hoppas jag att den kognitiva matrismetoden ska ge 

intressanta resultat om intervjupersonernas syn på fysikundervisning. Den andra 

elementgruppen innehåller olika kursavsnitt eller ämnesområde inom fysikämnet på 

Lärarprogrammet för fysiklärare (Tabell 1). Genom att intervjupersonerna subjektivt 

kopplar ihop och skiljer ut olika ämnesområden hoppas jag visa hur intervjupersonerna 

uppfattar olika ämnesområdens relevans för läraryrket. Undersökningen med kursavsnitt 

eller ämnesområden är svårare att jämföra då intervjupersonerna ibland läst olika 

kursavsnitt och ämnesområden i sin lärarutbildning. Har intervjupersonen inte läst ett 

kursavsnitt har jag helt enkelt strukit det elementet ur gruppen av element i den aktuella 

matrisen. 

 

Tabell 1. Uppsättningar av element för de två olika intervjumatriserna. I den vänstra 

kolumnen återfinns element refererande till olika lärsituationer inom fysikundervisning 

på gymnasieskolan. I den högra kolumnen refererar elementen till olika kursavsnitt eller 

ämnesområde inom fysiklärarutbildningen vid Linköpings universitet. 

 

lärsituationer ämnesområde / kursavsnitt 

räkneövningar värmelära 

film/video klassisk mekanik 

laborationer vågfysik 

lärarledda demonstrationer elektromagnetism 

studiebesök fysikaliska beräkningar 

projektarbete kvantfysik 

teorigenomgångar astronomi 

litteraturstudier geofysik 

enskilda studier elteknik/ellära, didaktik 
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Analysmetoder 

Den kognitiva matrisen med rådata som genereras från triadisering kan man analysera på 

olika sätt. Genom att analysera matrisen utifrån rader eller kolumner får man olika 

analysresultat. Man kan som utgångspunkt välja att titta på hur varje element värderas, 

till exempel vilka constructs som är signifikanta för hur intervjupersonen uppfattar just 

det specifika elementet. Med utgångspunkt från constructen kan man istället analysera 

vilka element intervjupersonen kopplar till samma bedömningsgrund. Till exempel kan 

respondenten värdera en grupp av element lika starkt med avseende på ett eller flera 

constructs som används på ett likartat sätt.  

 

 

Figur 4. Bearbetad och sorterad kognitiv matris för hierarkisk klusteranalys. Matrisen 

från figur 3 har här sorterats om och kompletterats med en hierarkisk trädstruktur som 

visar hur olika rader respektive kolonner samvarierar med varandra. Man kan till 

exempel se att intervjupersonen värderar flyg och bil på ett likartat sätt och att 

constructen långsamt-snabbt, sämst komfort-bekvämast komfort och billigt-dyrt också 

används på liknande sätt. Innebörden blir att om intervjupersonen till exempel tycker att 

ett transportsätt är dyrt tycker hon sannolikt även att det är snabbt och bekvämt. Notera 

även att sämst för korta resor samvarierar starkt med bäst för långa resor. 
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Genom olika matematiska beräkningar kan man stuva om och ändra sorteringsordning i 

matrisen för att tydliggöra samvariationer mellan olika grupper av element eller contructs. 

Inom hierarkisk klusteranalys (Borell, 1997) beräknas det matematiska avståndet mellan 

varje element och constructpar och matrisen stuvas om så att element och constructs som 

samvarierar hamnar intill varandra. Resultatet presenteras i hierarkiska trädstruktur (Figur 

4), en för element och en för constructs där graden av överensstämmelse anges i 

procenttal.  

 

Figur 5. Graf för principalkomponentanalys. Matrisen från figur 3 och figur 4 

preseneteras här i en graf med vektorrepresentation av matrisens rader och kolonner 

(eller element och construct, om man så vill). Ett construct representeras av en linje med 

ändpunkterna i constructets båda poler. Varje element representeras av en punkt i grafen. 

Två linjer (construct) som är nästan parallella samvarierar starkt. Två linjer vars 

riktning blir vinkelrät mot varandra innebär att de två constructen påverkar varandra 

väldigt lite. Ur grafen kan vi till exempel se att oavsett om ett transportmedel är dyrt eller 

billigt  har det liten betydelse för om intervjupersonen förknippar det med frustration 

eller harmoni.  Elementet cykel hamnar nära ändpunkten för constructet bra för miljön 

vilket visar att de kopplas ihop av intervjupersonen. Vidare kan man se att båt och buss 

förknippas med förseningar, frustration och långsamt. Bil och flyg värderas likartat och 

uppfattas som dyrt, snabbt, bekvämt och sämst för långa resor men bäst för långa resor. 

Vi kan även se att intervjupersonen förknippar tågresor med harmoni och tillförlitlighet. 
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Båtresor förknippas med förseningar. Billiga transportmedel förknippas med de som är 

bäst för korta resor och uppfattas samtidigt som sämst för långa resor. 

 

Ofta har man så många element och constructs att den kognitiva matrisen blir 

mångdimensionell och svår att hantera i en grafisk presentation. Då kan 

principalkomponentanalys (Björklund, 2003) vara användbar för att åstadkomma en 

tvådimensionell grafisk presentation av en flerdimensionell matris. Genom att 

matematiskt bearbeta och beräkna längden av de flerdimensionella vektorer som 

matriselementen utgör och presentera dem i en tvådimensionell graf kan man få en 

uppfattning om på vilket sätt olika constructs och element hänger ihop. Det blir en slags 

samtidig värdering och hopkoppling av både elementbedömning och construct-

användning hos intervjupersonen (Figur 5). 
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Resultat 

Rådata från intervjuerna redovisas i matrisform, se nedan. Resultaten åskådliggörs mer 

lättillgängligt i de bearbetade matriserna och graferna som redovisas i analysdelen. En 

matris för varje intervju med varje respondent. Constructparen kan läsas på raderna i 

matrisen och varje element värderas med en siffra på en skala mellan ett och nio. Ju lägre 

siffra desto mer åt den vänstra polen på värderingsskalan och ju högre siffra desto mer åt 

den högra polen på värderingsskalan. De olika elementen bildar matrisens kolonner. 

 

Lärsituationer 

Resultaten kommer här att presenteras i form av figurer, en för varje intervjuperson 

(Figur 6-11). Intervjuperson LS1 refererar till lärsituationer i grundskolans årskurs 8. 

Övriga intervjupersoner refererar till lärsituationer i gymnasieskolan. Resultatet från min 

egen intervju återfinns under intervjuperson LS6.  

 

 

Figur 6. Kognitiv matris med intervjuresultat kring lärsituationer med  respondent LS1. 
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Figur 7. Kognitiv matris med intervjuresultat kring lärsituationer med  respondent LS2. 
 

 

 

 

 
Figur 8. Kognitiv matris med intervjuresultat kring lärsituationer med  respondent LS3. 
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Figur 9. Kognitiv matris med intervjuresultat kring lärsituationer med  respondent LS4. 

 

 

 

 

 
Figur 10. Kognitiv matris med intervjuresultat kring lärsituationer med  respondent LS5. 
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Figur 11. Kognitiv matris med intervjuresultat kring lärsituationer med respondent LS6. 
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Ämnesområden 

Resultatet kommer även här att presenteras med figurer, en figur för varje intervjuperson 

(Figur 12-15). Elevperspektivet i resultatet för intervjuperson LS1 refererar till elever i 

grundskolans årskurs 8. Matriserna för intervjuperson LS4 och LS6 finns inte med. Dessa 

intervjupersoner har inte läst de kurser som utgör testets element vid Lärarprogrammet, 

Linköpings universitet och känner följaktligen inte till elementen varför dessa intervjuer 

ej genomfördes. 

 

 
Figur 12. Kognitiv matris med intervjuresultat kring ämnesområde inom fysik med 

respondent LS1. 

 

 
Figur 13. Kognitiv matris med intervjuresultat kring ämnesområde inom fysik med 

respondent LS2. 



 22 

 

 

 
Figur 14. Kognitiv matris med intervjuresultat kring ämnesområde inom fysik med 

respondent LS3. 

 

 

 

 
Figur 15. Kognitiv matris med intervjuresultat kring ämnesområde inom fysik med 
respondent LS5. 
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Analys 

Resultatet från intervjuerna är ganska varierande. Ibland kan man se spännande samband 

som kanske inte ens intervjupersonen anade, ibland visar analysen på mer förväntade 

samband. Oftast är det matriserna med subjektiva värderingar i constructen som ger mest 

spännande utfall. Jag har försökt analysera resultatet utefter ett par olika spår eller 

strategier. För varje intervju har matrisen sorterats om och presenteras tillsammans med 

en trädstruktur för hierarkisk klusteranalys. Matriserna presenteras även grafiskt i ett 

tvådimensionellt diagram för prinicipalkomponentanalys. För varje intervju har jag 

kommenterat och noterat intressanta analysresultat. 

 

Lärsituationer 

Bland intervjuerna kring olika lärsituationer har jag försökt kategorisera constructen från 

en eller flera matriser hur dessa beskriver olika lärsituationer. Vilka construct är 

gemensamma för flera personer? En annan strategi är att försöka beskriva lärsituationer 

utifrån lärarens eller elevens arbete och motivation. Många construct beskriver 

lärsituationerna utifrån huruvida eleverna är passiva eller aktiva. Nedan har jag analyserat 

hur de givna lärsituationerna beskrivs med construct som hamnar i närheten av ändlägena 

på constructens värderingsskala. Jag har tagit med de construct som på värderingsskalan 

graderats med en etta och tvåa eller åtta och nia och som alltså ganska starkt uttrycker en 

uppfattning åt constructets ena eller andra pol. 

 

Enskilda studier 

Hög elevaktivitet kännetecknar lärsituationer kring enskilda studier. Lärarlöst, mindre 

krävande för läraren, lite lärarförberedelser anges också som karakteristiskt. Vidare 

uppfattas enskilda studier som tråkigt för eleverna och teoretiskt, hands off (i meningen 

ej arbete av praktisk art). Enskilda studier ger eleven förutsägbar och sämre förståelse 

men ingen återkoppling från eleven till läraren trots att det går att anpassa enskilda 

studier individuellt till varje elev. Elevindividuellt och enskilt arbete är andra construct 

som förknippas med lärsituationen. Lärsituation med tysta sinnesintryck. 
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Litteraturstudier 

Liknar beskrivningen av enskilda studier ovan. Två av respondenterna betonar hög 

elevaktivitet och elevindividuellt, enskilt arbete. Lärarlöst, mindre krävande för läraren 

och lite förberedelser för läraren anges också. Litteraturstudier beskrivs som teoretiskt 

och att den ger sämre förståelse och utnyttjar de tysta sinnesintrycken (i motsats till 

varierad framställning). En respondent ser litteraturstudier främst som att de har lågt 

matteinnehåll och sker i skolsalen. 

  

Teorigenomgångar 

Det är ordning och reda i skolsalen under teorigenomgångar. Här är det läraren som 

bestämmer! Lärarstyrt, under lärarhandledning, lärarbestämt innehåll, lätt att hitta 

material, mycket lärarförberedelser är alla construct som uttrycker lärarens sida av 

situationen. Trots flera negativa beskrivningar, mindre inspirerande, tråkigt för eleverna, 

ingen återkoppling från elev, elevpassivt, passiva elever är teorigenomgångar en ganska 

ofta förekommande lärsituation. Den uppfattas ge förutsägbar förståelse och vara både 

skolanpassad och  gruppanpassad (till skillnad från elevindividuell). Att en 

teorigenomgång beskrivs som just teoretisk och hands off (i meningen ej arbete av 

praktisk art) bekräftar att intervjumetoden ger trovärdiga resultat. 

 

Projektarbete 

Kul för eleverna! Projektarbete beskrivs nästan enbart med starka positiva construct. 

Åtminstone construct som jag själv värderar som positiva både utifrån elever och lärare. 

Projektarbete anses ha hög omvärldsanknytning, ge djup kunskap och god förståelse. Till 

skillnad från teorigenomgångar (se ovan) är det här eleverna som styr, elevstyrt, 

elevbestämt innehåll. Inte mindre än fem av respondenterna anger (hög) elevaktivitet som 

kännetecknande för projektarbetsformen. Arbetsformen återkopplar från elev till lärare 

och uppfattas både som elevindividuellt och grupparbete. Vidare möjliggör arbetsformen 

en varierad framställning av kursinnehållet. Endast lite förberedelser för läraren får ses 

som ytterligare bonus för lärarstudenterna. Projektarbete uppfattas i stor utsträckning ske 

utanför skolmiljön. 
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Studiebesök 

Lärsituationen kännetecknas av att vara inspirerande och ha hög omvärldsanknytning. 

Anses dessutom ge nya perspektiv och varierad framställning men ge sämre förståelse. 

Studiebesök sker under lärarhandledning med ordning och reda och anses av olika 

respondenter både vara krävande för läraren och medföra lite förberedelser för läraren. 

Vidare anses det svårt att hitta material (=hitta bra och intressanta studiebesök som tar 

emot skolklasser) och det är kanske just därför som studiebesök anses vara så sällan 

förekommande. Studiebesök är gruppanpassade (till skillnad från elevindividuella) 

aktiviteter och anses ge passiva elever. Att studiebesök har lågt matteinnehåll och sker 

utanför skolmiljö blir intressant om man kategoriserar flera lärsituationer och söker 

samband när man jämför flera construct. Till exempel,  ger lärsituationer utanför 

skolmiljön generellt sämre eller bättre förståelse? 

  

Lärarledda demonstrationer 

Här är respondenterna inte riktigt samstämmiga. Att demonstrationerna är lärarstyrda 

och under lärarhandledning står klart. Likaså att innehållet är lärarbestämt, lätt att hitta 

material och att demonstrationerna har lågt matteinnehåll. Men i frågan om huruvida 

lärarledda demonstrationer uppfattas som bra eller dåliga för elevernas förståelse går 

uppfattningarna isär. Lärarledda demonstrationer uppfattas både som bäst för eleven, 

framgångsrik för elevförståelse och samtidigt som mindre lärorikt och ha låg 

omvärldsanknytning. Demonstrationer uppfattas ur elevperspektiv som hands off (i 

meningen ej arbete av praktisk art) och elevpassiva. För läraren innebär detta då mycket 

lärarförberedelser. Lärsituationen uppfattas som starkt gruppanpassad (till skillnad från 

elevindividuell) och att den sker i skolsalen/skolmiljö. Lärsituationen anses även ge en 

varierad framställning av lärostoffet. 

  

Laborationer 

Djup kunskap, lärorikt, framgångsrik för elevförståelse visar att laborationer förväntas ge 

god kunskap hos eleven. Mest positiva bilder kommer fram i intervjuerna, kul för 

eleverna och återkopplar från elev. Hög aktivitet både hos både lärare och elever. Fem 
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respondenter uttrycker starkt att de uppfattar aktiva elever vara kännetecknande för 

laborationer i fysik. Labbar uppfattas som lärarstyrt, grupparbete med lärarbestämt 

innehåll och mycket förberedelser för läraren. Vidare anses laborationer ge varierad 

framställning och god förståelse. Aktiva elever i färd med praktiskt arbete i stökig 

atmosfär i skolsalen.  

 

Film/video 

Film och videovisning uppfattas framförallt som elevpassivt och kul för eleverna. Lite 

olika bilder, ej helt samstämmiga, som målas upp. Construct som kommer fram är både 

ger nya perspektiv och ytlig kunskap. Någon respondent uttrycker det till och med som 

sämst för eleverna medan någon anser att film/video ger en varierad framställning av 

lärostoffet. Läraren bestämmer innehållet, mindre krävande för läraren är uppfattningar 

som förekommer i intervjuerna. Att film/videovisning sällan förekommer kanske beror på 

att det är svårt att hitta material som passar att använda i fysikundervisningen. Vidare 

anges ingen återkoppling från elev, lärarlöst och ordning som kännetecknande för 

film/videovisningar som undervisningsform. Mindre subjektiva uppfattningar är till 

exempel hands off (i meningen ej arbete av praktisk art), gruppanpassat (till skillnad från 

elevindividuellt), lågt matteinnehåll,  i skolsalen. 

  

Räkneövningar 

Att räkneövningar uppfattas som tråkigt för eleverna står klart. Även att eleverna är 

aktiva under räkneövningarna. Det finns både uppfattningar att räkneövningar ger  djup 

kunskap och att de ger sämre förståelse. De kan vara både lärarstyrda och lärarlösa. 

Räkneövningar är en ofta förekommande lärsituation som ger förutsägbar förståelse. Ur 

lärarperspektiv uppfattas den som mindre krävande för läraren och lätt att hitta material 

till. Räkneövningar anses utnyttja de tysta sinnesintrycken (i motsats till varierad 

framställning). Vidare använder respondenterna construct som hands off (i meningen ej 

arbete av praktisk art), elevindividuellt och enskilt arbete. Undervisning med högt 

matteinnehåll som sker i skolsalen. 

  

Intressanta construct som kommit fram ur intervjuerna är huruvida en lärsituation ger nya 

perspektiv eller förutsägbar förståelse hos eleven, och huruvida lärsituationen inspirerar 
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eleverna eller ej. En del lärsituationer upplevs helt olika av olika intervjupersoner, till 

exempel beskrivs räkneövningar som att både ge djup kunskap och sämre förståelse. En 

del construct är relativt objektiva och vid en första anblick inte så intressanta i denna 

undersökning som till exempel om lärsituationen uppträder i eller utanför skolmiljö. 

Dessa construct blir emellertid intressanta vid en kategorisering av lärsituationerna och i 

jämförelse med andra constructs. Om man letar efter samband eller vad som är 

kännetecknande för en viss kategori lärsituationer till exempel lärsituationer utanför 

skolmiljön. Intressantast är dock de construct som uttrycker ett subjektivt personligt 

tyckande om lärsituationerna. Ofta uttrycker dessa construct något om effekten av 

lärsituationen för elevernas kunskap eller förståelse. 

 

En annan strategi vid analysen var att försöka se hur olika construct samvarierade hos en 

(eller flera) intervjuperson. Här kan man se intressanta kopplingar mellan construct som 

speglar intervjupersonens uppfattning som denne kanske inte är helt medveten om, till 

exempel mellan subjektiva och rent objektiva construct. Uppfattar intervjupersonen 

verkligen att lärsituationer utanför skolmiljön ger eleverna bättre förståelse än 

lärsituationer i skolmiljön? Eller att lärsituationer med mindre lärarstyrning ger aktivare 

elever som också ger en djupare kunskap? Nedan har jag analyserat hur constructen 

samvarierar och noterat efter varje intervju hur jag tolkat resultaten (Figur 16-27). I 

texten har element och construct skrivits med kursivt typsnitt för att läsaren lättare skall 

kunna referera till grafer och diagram. 

 

Intervjuperson LS1 

Klusteranalys ger att tråkigt för eleverna samvarierar med meningslös för elevförståelse 

och högt matteinnehåll till 80%. (Figur 16). Lite tillspetsat skulle man kunna tolka 

principalkomponentanalysen (Figur 17) att det är tråkigt för eleverna med hög 

elevaktivitet och högt matteinnehåll men jag menar att det snarare är räkneövningar som 

LS1 förknippar med högt matteinnehåll, hög elevaktivitet och som eleverna kan uppleva 

som tråkigt. Från principalkomponentanalysen (Figur 17) kan vidare noteras att 

projektarbete och enskilda studier hamnar nära constructet meningslös för elevförståelse. 

Laborationer, teorigenomgångar och lärarledda demonstrationer hamnar nära 

framgångsrik för elevförståelse och kul för eleverna.  
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Figur 16. Bearbetad kognitiv matris för klusteranalys kring lärsituationer inom fysik med  

respondent LS1. 

 
Figur 17. Graf för principalkomponentanalys kring lärsituationer inom fysik med  

respondent LS1. 
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Intervjuperson LS2 

Här är det ganska tydligt att LS2 tycker att de lärsituationer som är krävande för läraren 

också är de som är bäst för eleven, ger djup kunskap och återkopplar från elev (Figur 18; 

19). Hit räknas lärsituationer som projektarbete, laborationer, lärarledda 

demonstrationer och i viss mån även räkneövningar. Minst krävande för läraren, sämst 

för eleven och ytlig kunskap förknippas med film/video och litteraturstudier. 

 
 
 
 
 

 
Figur 18. Bearbetad kognitiv matris för klusteranalys kring lärsituationer inom fysik med  

respondent LS2. 
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Figur 19. Graf för principalkomponentanalys kring lärsituationer inom fysik med  

respondent LS2. 

 

 

Intervjuperson LS3 

Matrisen från intervjun med LS3 visar inte så tydligt vad intervjupersonen tycker (Figur 

20). Man kan till exempel se att lärsituationer med elevbestämt innehåll förknippas med 

lite lärarförberedelser och att elevindividuellt och elevaktivt hör ihop. Bland 

lärsituationerna är film/video och studiebesök ganska lika lärarledda demonstrationer och 

teori-genomgångar (Figur 21;21). 
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Figur 20. Bearbetad kognitiv matris för klusteranalys kring lärsituationer inom fysik med  

respondent LS3. 

 

 

 
Figur 21. Graf för principalkomponentanalys kring lärsituationer inom fysik med  

respondent LS3. 
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Intervjuperson LS4 

LS4 ser laborationer mest som lärorika och elevaktiva lärsituationer och som arbete av 

praktisk art (Figur 22). Projektarbete förknippas med lärorikt och praktiskt med hög 

omvärldsanknytning i motsats till teorigenomgångar och lärarledda demonstrationer 

som betraktas som mindre lärorikt och teoretiskt (Figur 23). Vidare kan man tolka 

resultatet som att det är svårt att arrangera bra studiebesök och därför förekommer 

studiebesök ganska sällan (Figur 23). På samma sätt är det också svårt att hitta bra 

film/video att använda i fysikundervisningen. (Figur 22). 

 

 

Figur 22. Bearbetad kognitiv matris för klusteranalys kring lärsituationer inom fysik med  

respondent LS4. 
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Figur 23. Graf för principalkomponentanalys kring lärsituationer inom fysik med  

respondent LS4. 

 

 

 

Intervjuperson LS5 

LS5 tycker här att laborationer och grupparbete ger god förståelse medan enskilt arbete 

ger sämre förståelse (Figur 25). Projektarbete ger eleverna nya perspektiv, aktiva elever 

och det är dessutom kul för eleverna (Figur 25). Enskilda studier, teorigenomgångar och 

räkneövningar ger förutsägbar förståelse och kopplas samman med lärsituationer med 

passiva elever som är lärarstyrda och som ger sämre förståelse och dessutom är tråkiga 

för eleven (Figur 24; 25).  
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Figur 24. Bearbetad kognitiv matris för klusteranalys kring lärsituationer inom fysik med  

respondent LS5. 

 

 
Figur 25. Graf för principalkomponentanalys kring lärsituationer inom fysik med  

respondent LS5. 
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Intervjuperson LS6 

Den här matrisen med intervjuperson LS6 ska alltså spegla mina uppfattningar kring 

testets lärsituationer. Från klusteranalys kan man se att varierad framställning och god 

förståelse samvarierar till 85% och det är så jag tycker (Figur 26). Likaså har constructen 

teoretiskt och skolanpassade en stark samvariation. Aktiva elever, elevindividuellt och 

elevstyrt samvarierar till mer än 80% (Figur 26). 

 

 

Figur 26. Bearbetad kognitiv matris för klusteranalys kring lärsituationer inom fysik med  

respondent LS6. 

 

Principalkomponentanalysen understryker kopplingen mellan varierad framställning och 

ger god förståelse (Figur 26). Hit räknas lärsituationer som laborationer, projektarbete, 

film/video och studiebesök, men även lärarledda demonstrationer. Varierad 

framställning och god förståelse har väldigt lite att göra med om undervisningen är elev- 

lärar-styrd eller om eleverna är aktiva eller passiva (axlarna i Figur 26 är vinkelräta mot 

varandra). De lärsituationer som ger sämst förståelse är de som hänger ihop med tysta 
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sinnesintryck. Hit hör litteraturstudier, enskilda studier och räkneövningar som alla är 

typiska ”ensamsituationer” där eleverna arbetar enskilt. Med tysta sinnesintryck menar 

jag till exempel ”tyst läsning” som motpol till varierad framställning med många 

sinnesintryck. 

 

 

Figur 27. Graf för principalkomponentanalys kring lärsituationer inom fysik med  

respondent LS6. 

 

Även om jag vet att jag uppfattar de olika lärsituationerna så här tyckte jag inte att jag 

gav all den här informationen vid intervjutillfället. Men med kognitiv matrismetoden går 

det att plocka fram den informationen i alla fall.  
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Ämnesområde 

Bland intervjuerna kring olika ämnesområden har jag försökt kategorisera elementen eller 

ämnesområdena med utgångspunkt från dess relevans för fysikläraryrket. Dessa 

intervjuer gjordes direkt efter intervjuerna kring olika lärsituationer då både tiden och 

intervjupersonernas engagemang började tryta. LS2 och LS3 innehåller bara ett fåtal 

construct men de säger ändå något om intervjupersonernas uppfattning. LS4 och LS6 har 

inte läst de aktuella kurserna och känner därför inte till elementen/ämnesområdena varför 

intervjuerna ej genomfördes. 

 

Intervjupersion LS1 

I principalkomponentanalysen delar constructet försumbar för lärarkompetens – viktig 

för lärarkompetens diagrammet i två halvor (Figur 29). På den högra halvan hamnar 

Värmelära, Astronomi, Geofysik, Elteknik didaktik som LS1 anser vara viktiga för 

lärarkompetensen. De är alla relativt konkreta ämnesområden med stor 

vardagsanknytning, få räkneuppgifter och ganska mycket elevkul. LS1 har en inriktning 

mot grundskolans högstadie vilket kan förklara varför till exempel kvantfysik och 

fysikaliska beräkningar som är mer abstrakta ämnesområden hamnar på samma halva 

som försumbar för lärarkompetens. Metoden indikerar även att LS1 tycker det är roligare 

med analytiska metoder än numeriska (Figur 28). Vidare ser vi att de ämnesområden som 

beskrivs som lärarkul och elevkul också är nyttigt för eleven (Figur 29). Constructet 

smala ämnesområde respektive breda ämnesområde tolkar jag som att det är nyttigare för 

eleven att man gör en ”djupdykning” och försöker förklara ett specifikt fenomen än att 

använda mer generella matematiska förklaringsmodeller. 
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Figur 28. Bearbetad kognitiv matris för klusteranalys kring ämnesområde inom fysik med  

respondent LS1. 

 

 
Figur 29. Graf för principalkomponentanalys kring ämnesområden inom fysik med  

respondent LS1. 
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Intervjuperson LS2 

LS2 hann inte formulera mer än två constructs och intervjun innehåller kanske inte så 

mycket information. Det man kan se är dock att Klassisk mekanik och Ellära skiljer ut sig 

genom att vara minst nyttiga för fysiklärare (Figur 31). Dessa två ämnesområde skulle 

man kunna beteckna som mer ingenjörsmässiga eller att de har mer teknikanknytning än 

de övriga.  

 

 
Figur 30. Bearbetad kognitiv matris för klusteranalys kring ämnesområde inom fysik med  

respondent LS2. 

 

 
Figur 31. Graf för principalkomponentanalys kring ämnesområden inom fysik med  

respondent LS2. 
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Intervjuperson LS3 

Matrisen från intervjun med LS3 innehåller inte heller den så mycket information. I den 

hierarkiska klusteranalysen ser man att constructen tråkig – rolig och svår – lätt 

samvarierar starkt (Figur 32). Kvantfysiken har för hög teorinivå för att den ska vara 

användbar i jobbet som fysiklärare. De övriga ämnesområdena ligger i stort sett på en rak 

linje vinkelrät mot constructet användbarhet i lärarjobbet och har ungefär lika stor 

relevans för fysiklärare (Figur 33). 

 

 
Figur 32. Bearbetad kognitiv matris för klusteranalys kring ämnesområde inom fysik med  

respondent LS3. 

 

Intervjuperson LS5 

Åter ser vi från klusteranalys att constructen lätt - svårt samvarierar med roligt – tråkigt 

(Figur 34). De ämnesområde som är lätt och roligt är även relevant för läraryrket. Bland 

dessa finner vi Vågfysik, Klassisk mekanik och Värmelära som mest relevanta. Kvantfysik 

och Elekromagnetism är svårt, abstrakt och avancerat. Tillsammans med Fysikaliska 

beräkningar räknas de till kursavsnitt som hör till de minst relevanta. Ellära betraktas 

som konkret och lätt, på en grundläggande nivå men inte det mest relevanta för 

läraryrket (Figur 34; 35). 
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Figur 33. Graf för principalkomponentanalys kring ämnesområden inom fysik med  

respondent LS3. 

 

 

 
Figur 34. Bearbetad kognitiv matris för klusteranalys kring ämnesområde inom fysik med  

respondent LS5. 
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Figur 35. Graf för principalkomponentanalys kring ämnesområden inom fysik med  

respondent LS5. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Till en början var jag ganska skeptisk till metodens användbarhet i denna studie. 

Elementvalet var en delikat uppgift för att metoden skulle ge svar på forskningsfrågan.  

Analysen var svår innan man hade bekantat sig med metoden. Efterhand har metoden 

framstått som mer och mer intressant, främst för metodens förmåga att locka fram 

intervjupersonens uppfattningar om sin tillvaro. 

 

Intervjupersonerna frågade ofta under intervjun hur de skulle formulera constructen och 

hur de skulle välja ut elementen. Det verkar vara här som en av nackdelarna med 

metoden ligger samtidigt som det är en av metodens fördel att det just är 

intervjupersonerna som formulerar contructen med sina egna ord och begrepp. En annan 

nackdel med metoden är att det är svårt att inte styra intervjupersonerna genom att leda in 

dem på constructs som man som intervjuare sett i tidigare intervjuer. Detta är en nackdel 

som förekommer i alla former av intervjuer. Vid min egen intervju som jag gjorde sist av 

intervjuerna märkte jag att det är constructs från de tidigare intervjuerna som jag spontant 

kommer att tänka på när jag själv ska formulera constructs. I intervjuerna var jag 

intresserad av vad respondenterna tyckte, tänkte och kände inför de olika elementen och 

ville att de skulle ange egna subjektiva constructs som uttryck för deras personliga 

tyckande. Det verkar vara lättare att ange mer objektiva constructs som till exempel att 

enskilda studier innehåller mer av enskilt arbete än av grupparbete. Som intervjuare är 

jag intresserad av att få veta hur och på vilket sätt som intervjupersonen subjektivt skiljer 

ut elementen. För att metoden ska fungera bra måste det finnas med constructs som säger 

något om intervjupersonens tyckande till skillnad från mer objektiva construct. Analysen 

blir intressant genom att titta på vilka kopplingar som kan finnas mellan olika constructs, 

hur olika constructs samvarierar med varandra. Analys är en svår konst och resultatet är 

ibland inte helt entydigt. Under intervjuerna var det ofta lätt för intervjupersonen att ange 

vilket element som ”skulle bort” men svårigheten låg i att subjektivt formulera sitt 

construct. Trots att intervjupersonerna fått en del inskolning i metoden inom ramen för 

den fysikdidaktiska kurs de deltog i hade de svårt att formulera personliga constructs som 

säger något om deras subjektiva bedömningsgrund. En av metodens fördelar anser jag 
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vara att svarsstrukturen beskrivs av intervjupersonen själv med begrepp vars innebörd är 

väl kända av intervjupersonen. Detta ställer mycket höga krav på intervjupersonens 

engagemang och uthållighet. En av metodens nackdelar var svårigheten att välja element 

som får metoden att svara på forskningsfrågan. Elementen måste vara av samma kategori 

för att de ska kunna jämföras med varandra. Dessutom måste elementen vara väl bekanta, 

välkända för alla intervjupersonerna. Det är inte mycket mening att be någon jämföra 

element som de inte känner till. Som nämnts tidigare var en av nackdelarna med metoden 

att den ställer mycket höga krav på intervjupersonen avseende engagemang och 

uthållighet. Om man till exempel slarvar med värderingen av ett construct för att man 

börjar bli trött och okoncentrerad kan detta medföra att analysen blir besvärlig och svår. 

Då kan man få falska samvariationer som gör det svårare att se hur construct och element 

hänger ihop. Har man många element, som till exempel vid betygsättning av en klass, tar 

det lång tid att för varje construct värdera alla element. Även om man har ett mindre antal 

element kräver metoden ändå mycket av intervjupersonen. Har man färre element att 

jämföra behöver man fler construct för att metoden ska ge relevanta resultat för studien. 

En viss inskolning för intervjupersonen i att lära sig hur metoden fungerar är också 

nödvändig. I början av intervjuerna är det mest objektiva construct som kommer fram 

men efterhand som intervjupersonen lär sig hur jämförelserna går till brukar constructen 

bli av högre kvalitet, mer subjektiva. Svårigheten med att formulera construct får också 

räknas till metodens nackdelar samtidigt som det leder till en av metodens fördelar, att 

resultatet färgas väldigt lite av forskaren. Men det är svårt att formulera vad man tycker 

även om olika människor är olika bra på att formulera sin uppfattning. Man kan se 

liknande problematik i andra intervjumetoder men där kan intervjupersonen till exempel 

få hjälp av forskaren att formulera sitt tyckande.  

 

Metodens starka sida är att plocka fram intressanta construct och uppfattningar hos 

intervjupersonen och hur dessa samvarierar. Eller med andra ord, hur constructsystemet 

hos intervjupersonen ser ut, hur hon uppfattar och förstår sin omvärld. Metoden lockar 

fram denna information ibland utan att intervjupersonen är riktigt medveten om varken 

att hon ger informationen eller hur den ser ut. Resultatet från min egen intervju visade en 

del samband som jag i och för sig var medveten om att de fanns men inte att de var så 

tydliga och inte att jag gav den informationen när jag jämförde olika element. 
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Repertory Grid Technology är en relativt okänd metod och kan ses som en kombination 

av både kvalitativ och kvantitativ intervjumetoder. Metoden kan användas i många olika 

sammanhang till exempel som en pilotstudie för att hitta intressanta constructs för vidare 

undersökning. Den går även att kombinera med andra metoder till exempel som förstudie 

för att formulera relevanta svarsstrukturer i enkätstudier. Resultatet från en Repertory 

Grid studie kan användas för att gå vidare med djupintervjuer eller traditionella 

intervjumetoder. Metoden lämpar sig även för att göra uppföljande studier för att se hur 

attityder och uppfattningar förändras över tiden. Man kan använda samma Repertory Grid 

intervjuer vid olika tidpunkter för att till exempel studera resultatet före och efter en 

personalutbildning. Kvalitetsbedömning, betygsättning och expertsystem är andra 

intressanta användningsområden för metoden för att tydliggöra tyst kunskap. Metoden 

kan användas generellt men valet av element ger en begränsning av vad metoden svarar 

på. Det är en intellektuell utmaning i att använda metoden, både som forskare och 

respondent. Detta ger också en begränsning i hur metoden generellt kan användas. Bäst 

resultat tror jag man får om respondenterna förstår och vet hur metoden fungerar.  

 

Diskussion frågeställningar/resultat 

Avgränsningarna av detta arbete har lett till att fokus kanske kommit att hamna mer på 

metoden än blivande lärares syn på god fysikundervisning och förväntningar på 

läraryrket. Som nämnts tidigare är valet av element i undersökningen en delikat uppgift 

som i hög grad avgör resultaten från studien. Intervjuerna kräver mycket av 

respondenterna och tidsbrist och engagemang har lämnat mindre utrymme till 

intervjuerna kring ämnesområden än intervjuerna kring lärsituationer.  

 

Olika uppfattningar om vad som är god fysikundervisning kommer fram i 

undersökningen. Ibland är uppfattningarna motstridiga, ibland samstämmiga. Kring 

lärsituationer handlar många constructs om elevperspektiv. Studien har resulterat i många 

intressanta constructs kring elevernas kunskap/förståelse till exempel inspirerande, ger 

nya perspektiv, förutsägbar förståelse. Vidare förknippas de olika lärsituationerna ofta 

med intressanta constructs kring elevernas aktivitet och ”rolighetsnivå”.  
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Jag känner igen mig i en del intervjupersoner, tycker ungefär likadant, men studien visar 

även en del uppfattningar som jag inte delar. En del uppfattningar är man mer överens om 

som till exempel att aktiva elever är positivt för elevernas förståelse. Projektarbete 

beskrivs överlag som positivt i många avseenden. De flesta beskriver även laborationer 

som positiva lärsituationer. Däremot uppfattas till exempel räkneövningar och film/video 

på lite olika sätt. Lärarens aktivitet speglar också uppfattningen om god 

fysikundervisning. Det som är krävande för läraren är också det som är bäst för eleven 

och som ger djup kunskap. Detta resultat inger gott hopp för blivande fysiklärare. 

 

En del kursavsnitt i lärarutbildningen, till exempel kvantfysik anses som för avancerade 

för att vara relevanta för den blivande fysikläraren. Kursavsnitten ska vara lätta, roliga 

och konkreta för att vara användbara i fysikundervisningen. 

 

Resultaten väcker många frågor. Som forskare får jag mer information när jag sitter med 

under intervjuerna än om jag bara studerar matriserna. Respondenten kommunicerar och 

beskriver i ord hur de tänker under intervjun men detta material har jag inte kunnat ta 

med och redovisa i denna undersökning. Det skulle vara intressant att konfrontera 

respondenterna med analysresultatet. Tycker hon analysen stämmer med hennes egen 

uppfattning. Om studiens omfattning medgav skulle det vara mycket intressant att 

belägga resultaten genom djupintervjuer. Vad lägger respondenten in i constructen? Har 

jag tolkat dem rätt?  
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