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Sammanfattning    
Abstract 
 
The aim with this essay is to find out what the expected changes in the subject physics will lead to for teachers and their pupils in 
“gymnasiet”. The new fields we have chosen to focus on are electronic structure of condensed matter, nanotechnology and 
material physics. By studying earlier used curricula and textbooks, we illustrate what teachers may have come into contact with in 
their teaching careers. The main focus lies on what teachers claim to know about the fields mentioned above and if there is a need 
for further education. Our results indicate that teachers in general feel insecure about their knowledge of these fields and that 
further education is desirable. The studied group of teachers also have wishes on how to form possible further education. 
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Sammanfattning 
Syftet med arbetet är att undersöka vad de väntade förändringarna av fysikämnet 
kommer att innebära för fysiklärare och elever i den svenska gymnasieskolan. 
De nya områden vi har valt att fokusera på är den kondenserade materiens 
elektronstruktur, nanoteknologi samt materialfysik. Genom studier av äldre 
kursplaner och läroböcker ger vi en bild av vad lärarna kan ha stött på tidigare i 
deras fysikundervisning. Tyngdpunkten ligger i vad lärarna anser sig kunna 
inom de ovan nämnda områdena samt om det föreligger något 
fortbildningsbehov. Våra resultat tyder på att lärarna i allmänhet känner en stor 
osäkerhet inför dessa nya områden och att fortbildning är önskvärt. De lämnar 
även önskemål om utformning av en eventuell fortbildning. 
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1 INLEDNING 
 
Under våra studier till matematik- och fysiklärare har det under senare delen av 
vår utbildning diskuterats en del kring gymnasiereformen GY-07. Då dess 
påverkan på våra framtida undervisningsämnen verkade vara omfattade ville vi 
undersöka detta närmare. GY-07 avstyrdes av den nytillsatta regeringen vilket 
till viss del omkullkastade våra planer. Regeringen har dock klargjort att den del 
av GY-07 som berörde förändringarna av fysikämnet kommer kvarstå till stora 
delar i deras kommande gymnasiereform.1 Med förändring menar vi den 
fördjupning av innehållet i fysikämnet som är att vänta. Vi gjorde bedömningen 
att fortsätta vårt arbete som planerat.  
Lärarna som skulle ingå i vår undersökning underrättades om att arbetet skulle 
fortsätta som planerat men att de skulle bortse från formuleringarna 
kring GY-07.  
 
Fysiken anses av många ha stagnerat, allt som går att upptäcka är redan upptäckt 
och eleverna skall bara lära sig hur saker förhåller sig. 
 

Se bara på små barn. Deras nyfikenhet känner inga gränser, de deltar med full 
entusiasm i upptäckter av sammanhang som de förstår på sitt eget sätt och som skänker 
dem upptäckandets glädje. Det gäller alltså att försöka behålla denna sprudlande 
upptäckarglädje under hela skoltiden. 
Hur är det egentligen – framställs inte naturvetenskapen som en samling fakta som inte 
kan ifrågasättas.2

 
I framtidens kursplaner kommer fysikens fortskridande att mer poängteras. Det 
tycker vi är bra. Fysiken är inte fast utan allt är modeller som hela tiden 
utvecklas och förfinas. Med de nya områdena som nu föreslås bli verklighet 
inom fysikämnet ger man eleverna en chans till att få en liten glimt av några 
delar av aktuella forskningsområden.  
 
Vi har att genomfört examensarbetet tillsammans. Dock har vi gjort en 
fördelning av ansvaret enligt följande; Magnus har huvudansvaret för intervjuer 
och enkäter medan Fredrik har huvudansvaret för studier av läroböcker och 
kursplaner samt skolverkets arkiv. Vi har dock gemensamt tagit ansvar för 
varandras huvudområden. 
Även om ansvaret är fördelat har vi skrivit och diskuterat allt material 
tillsammans. 
 

                                                 
1 Björklund, Jan (2006-10-11) >>Regeringen blåser av gymnasiereformen<< DN, debatt. 
2 Ekstig, Börje.(2002) Naturen, naturvetenskapen och lärandet, s.17 
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2 DISPOSITION 
 
I kapitel 3, Bakgrund, går vi igenom vad olika läroböcker och kursplaner sagt 
genom åren om de för oss intressanta områdena. Vi har valt att lägga 
bakgrunden tidigt för att ge ett underlag till resultat och fortsatta diskussioner.  
 
 
I kapitel 4, Syfte och frågeställningar, presenterar vi uppsatsens syfte. Detta 
resulterar i tre olika frågor som berör den väntade förändringen av fysikämnet 
samt fortbildning. 
 
 
I kapitel 5, Metod, går vi igenom hur vi gått tillväga i arbetet med de olika 
delarna, analysmetoder av materialet samt de avgränsningar vi gjort. 
 
 
I kapitel 6, Resultat, behandlar vi de svar vi fått i enkäten samt intervjuerna. 
Dessutom sammanställer vi det för oss relevanta i remissförfarandet angående 
fysiken i GY-07. 
 
 
I kapitel 7, Diskussion, diskuterar vi både våra metoder och resultat. Därutöver 
för vi en diskussion kring möjlig framtida forskning inom fortbildningsbehovet 
för gymnasielärare i fysik. 

 
I kapitel 8, Slutsatser, svarar vi kortfattat på vara frågeställningar. 
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3 BAKGRUND 
3.1 Presentation av kursplaner 
 
Genomgången av kursplanerna innehåller delar direkt från kursplanerna utan att 
vi redovisar detta som citat. Dessutom har vi bara valt att plocka ut de delar som 
var relevanta för oss. 
 

3.1.1 Lgy70 
 
Kursplanen är uppbyggd så att efter varje delmoment som kursplanen innehåller 
följer en kommentar och även förslag till elevexperiment. De mål i kursplanen 
som är intressanta är följande, eleven skall 

 
- genom undervisning i fysik skaffa sig kunskap om de viktigaste företeelserna, 
erfarenhetslagarna och teorierna inom fysiken samt viss kännedom om fysikens 
moderna utveckling.  
- skaffa sig kunskap om den fysik som är grundläggande för några viktiga tekniska 
användningsområden.3

 
• Kristallstruktur och halvledare   

Kommentar: Kan betraktas som överkurs. En utförligare behandling av 
halvledarfysiken med dess rika möjligheter till experimentellt arbete kan ske i moment 
19.4

 
Det finns en punkt i kursplanen där eleven får välja att fördjupa sig ibland annat 
halvledarefysik med dess tillämpningar.5

 

                                                 
3 Lgy70 Läroplan för gymnasieskolan, 1977. Supplement 32, Skolöverstyrelsen 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
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3.1.2 Kursplan FY202 – Fysik B 

Kursplanen fastställdes 1994-07. De mål i kursplanen som är intressanta är 
följande; 

Målet för kursen är att eleven tillägnar sig kunskaper om fysikens grundläggande 
begrepp, erfarenhetslagar, modeller och tillämpningar inom kunskapsområdena såsom 
de beskrivs av följande centrala begrepp och teorier.6

• Atom- , kärn- och partikelfysik: Materiens, atomens och atomkärnans struktur, 
Stark, svag, elektromagnetisk och graviationell växelverkan. Absorption och 
emission av strålning. Energikvantisering. Våg-partikeldualitet. 
Kärnomvandlingar. Joniserande strålning, stråldos.7  

 

 

3.1.3 Kursplan FY1202 - Fysik B  

Kursplanen fastställdes 2000-07. De mål i kursplanen som är intressanta är 
följande; 

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 

ha kunskap om atomers struktur, samband mellan energinivåer och atomspektra samt 
ha kännedom om fotonbegreppet.8  

 

 

                                                 
6 Lpf94 Läroplan för de frivilliga skolformerna, 1994. Kursplan FY202, Skolverket 
7 Ibid 
8 Lpf94 Läroplan för de frivilliga skolformerna, 1994. Kursplan FY1202, Skolverket 
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3.1.4 Kursplan FY2203 – Fysik 3 
 

Kursen skall bidra till att eleven fördjupar kunskap i fysik i samverkan med vald 
studieväg. I kursen behandlas kondenserade materiens fysik, kvant- och partikelfysik 
samt en fördjupning inom områdena mekanik och elektromagnetism.  
Centralt innehåll 

• materialfysik, nanoteknologi och kondenserade materiens elektronstruktur9 
 
 

3.2 Presentation av läroböcker 
 
Nedan följer ett par av de böcker som används i gymnasieskolan samt en bok 
som har använts. Böckerna som valts ut är tänkta att illustrera de tre olika 
kursplanerna. Det har gjort att böcker som tillexempel Heureka B har valts bort 
på grund av att vi anser att dess innehåll och struktur till stor del är en revidering 
av tidigare litteratur från författarna. 
 
Det som var tänkt som en komplettering till de nuvarande kursplanerna; 
materialfysik, nanoteknologi och kondenserade materiens elektronstruktur, 
skulle enligt GY-07 ligga som centralt innehåll i kursen Fysik 3. Det som är 
intressant när vi studerar de olika läroböckerna är kategorier som vi kopplar till 
materialfysik 

• Elektriska egenskaper 
- Ledningsförmåga  

• Optiska egenskaper 
- transparens egenskaper  

• Mekaniska egenskaper 
- Elasticitet 
- Hållfast    

• Termiska egenskaper 
- Värmeledningsförmåga 10

 
Vi studerar även hur man behandlar alternativt har behandlat nanoteknologi. 
Begreppet ”nano” är relativt nytt och vi väntar oss därmed inte att hitta speciellt 
mycket i de äldre läroböckerna. Den kondenserade materiens fysik ser vi som 
den övergripande benämningen för området. 
 
 

                                                 
9 GY-07 Gymnasiereform 2007. Kursplan FY2203, Skolverket 
10 Uhrberg, Roger. Föreläsning 2006-03-21 
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3.2.1 Fysik för gymnasiet Åk 3 
Fysik för gymnasiet Åk 3 har ett eget kapitel som heter ”Fasta tillståndets fysik” 
I kapitlet behandlas enbart halvledare. Begreppet kristallstruktur nämner 
författarna i det avsnittet som behandlar atomen. Bokens avsnitt om halvledare 
är väldigt grundligt. 
 
De elektriska egenskaperna presenteras i form av teorin bakom halvledarens 
funktionssätt.  Kapitlet inleds med ett resonemang kring en atoms isolerade 
energinivåer. Till sin hjälp när författarna skall förklara de olika energinivåerna 
använder de sig av illustrativa bilder. Man illustrerar exempelvis energinivåer i 
enskild atom och redogör med flera bra bilder hur man kommer fram till 
energinivåerna hos ett kristallgitter. Författarna till boken är grundliga och 
stringenta i sina resonemang och i alla sina exempel som berör halvledare. 
 
Att nanoteknologi inte finns med i boken har sin förklaring i att boken är ifrån 
1972 och begreppet nanoteknologi var ännu inte i bruk. Efter att sökt i databasen 
inspec efter forskningsrapporter innehållandes ordleden ”nano” kunde vi sluta 
oss till att detta uttryck börjar bli vanligt först i början av 1990-talet. 
 
I deras kapitel ”Fasta tillståndets fysik” finns inte de mekaniska, termiska eller 
de optiska egenskaperna behandlade. 
 
Boken speglar kursplanen väldigt väl. Eleven;  

- skall genom undervisning i fysik skaffa sig kunskap om de viktigaste företeelserna, 
erfarenhetslagarna och teorierna inom fysiken samt viss kännedom om fysikens 
moderna utveckling. 
- Skaffa sig kunskap om den fysik som är grundläggande för några viktiga tekniska 
användningsområden 11

 
Boken är grundlig i dess beskrivningar av de nya komponenterna som på den 
tiden kunde göra tekniska prylar mindre till storlek och ge dem större kapacitet. 
Detta kan man direkt koppla till den sista punkten i Lgy70. 
 
Det finns en punkt i kursplanen som benämns moment 19.  Under denna punkt 
finns det en fördjupningsuppgift som heter halvledarfysik och dess 
tillämpningar. Fysik för gymnasiet Åk 3 tillhandahåller eleverna den teori och 
den fysik som de behöver för att de skall kunna tillägna sig tillräckliga 
fysikkunskaper. 
 

                                                 
11 Lgy70 
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3.2.2 Fysik för gymnasieskolan B  
 
Boken har ett kapitel som heter ”Fasta kroppars fysik”. I detta kapitel går 
författarna igenom kristaller, ledare och isolatorer, halvledare samt 
supraledning. När man introducerar kristaller förklarar man detta genom att i 
många av de fasta ämnena är atomerna ordnade i gitter. Detta illustrerar man 
genom att visa en bild på NaCl-kristall.  Man behandlar ”ämnet” kristaller på lite 
drygt tre sidor. I stycket när författarna behandlar kristaller, redogör de även för 
vätskekristaller som enligt definitionen kan kopplas till de optiska egenskaperna. 
Författarna redogör relativt tydligt för vissa tekniska tillämpningar inom 
kristaller. Exempelvis LCD-plattan12 som hör ihop med vätskekristallerna.  
 
Elektriska egenskaper redogör man i form av ledare och isolatorer vilket senare 
leder fram till ett resonemang om halvledare.  Halvledare är en stor del av deras 
bidrag till de elektriska egenskaperna.  Även begreppet supraledning som 
behandlas på lite drygt två sidor kopplas till de elektriska egenskaperna.  
 
De termiska egenskaperna, vilket i första hand förknippas med 
värmeledningsförmåga, värmekapacitet samt värmeutvidgning13, behandlas inte 
under kapitlet ”Fasta kroppars fysik”. Det samma gäller för de mekaniska 
egenskaperna. 
 
Nanoteknologi behandlas inte på samma genomgående sätt som ”Fasta kroppars 
fysik” gjorde. Detta kan förmodligen ha sina naturliga förklaringar i att boken 
inte är ny, mycket på nanoteknologifronten har inträffat de senaste åren. Det är i 
början på 1990 talet som nanoteknologi utvecklades till ett stort 
vetenskapsområde, Så sent som 2004 inrättades en ny avdelning vid Uppsala 
universitet; Nanoteknologi och funktionella material.14  
 
Om man ser till vad kursplanen FY202- Fysik B tar upp och ställer som krav, 
behandlar, alternativt snuddar Fysik B för gymnasieskolan vid dessa krav. 
Mycket av det som står under kapitlet ”Fasta kroppars fysik” är 
fördjupningsläsning för den intresserade eleven. När det gäller att ha kunskap 
om materiens och atomers struktur och olika samband mellan olika energinivåer 
passar denna punkt i kursplanen betydligt bättre in under kapitlet kvantfysik 
eller atomfysik. Dessa sistnämnda områden är relativt stora delar i Fysik B för 
gymnasieskolan, omfattande sidorna 306-411. Denna del läses inte som 
fördjupning för de intresserade eleverna utan av samtliga som läser Fysik B. 
                                                 
12 Anm.: liquid crystal display 
13 Uhrberg, fö 
14 http://www.teknat.uu.se/forskning/program.php?id=62 (2006-12-07) 
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3.2.3 NEXUS Fysik B  
 
Nexus Fysik B har inget eget kapitel om materialfysik. Man behandlar inte fasta 
tillståndets fysik nämnvärt. I boken finns ett litet avsnitt om halvledare. 
 
De elektriska egenskaperna behandlar man på knappt en halv sida. 
 

I A-kursen i fysik berörde vi halvledare. Det är material som normalt inte leder ström 
eftersom alla elektroner är bundna vid sina atomer. Men om elektroner tillförs 
tillräckligt mycket energi för att de ska kunna frigöra sig från sin atom kan de börja 
leda ström. 15

 
Detta är det som Nexus Fysik B tar upp på ämnet halvledare och författarna har 
valt att lägga detta under kapitlet ”Vågor och partiklar”. 
Inte något om de optiska, termiska eller mekaniska egenskaperna berörs i Nexus 
Fysik B. 
Nanoteknologi tar man inte upp som ett ämne i sig, inte heller har man valt att 
presentera några nya tekniska tillämpningar inom denna del av fysiken. I 
kursplanen FY1202 - Fysik B står det inte uttryck att man skall kunna något om 
materialfysik inte heller något om nanoteknologi. Det står att eleven skall ha 
kunskap om atomers struktur, samband mellan energinivåer och atomspektra 
samt ha kännedom om fotonbegreppet.16 Detta berörs mer i Nexus Fysik B under 
kapitlen ”Vågor och Partiklar” samt ”Kärnfysik”.  
 
 

                                                 
15 Gottfridsson, Daniel m.fl.(2004) Nexus-Fysik B 
16 FY1202, 2000 
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4 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka vad förändringarna av fysikämnet 
kommer att innebära för lärare och studenter i den svenska gymnasieskolan. 
 
Med förändringarna är vi framförallt intresserade av de delar som kan anses 
komplettera de nuvarande kursplanerna; materialfysik, nanoteknologi och den 
kondenserade materiens elektronstruktur. 
 
 

• Vilken betydelse kommer dessa områden få i den nya gymnasieskolan? 
• Hur har man resonerat när underlag togs fram för GY-07? 
• Finns det något behov av fortbildning hos den nu yrkesverksamma 

lärarkåren inom fysik?  
 

 14



5 METOD 
5.1 Avgränsningar 
 
Även om förändringen av fysikämnet i GY-07 var tänkt att ske på flera plan 
valde vi att begränsa oss till Fysik 3. I Fysik 3 framlades flera mer eller mindre 
nya områden. Utav dessa valde vi att studera den kondenserade materiens 
elektronstruktur, materialfysik och nanoteknologi. Att vi valde just dessa 
områden beror på att det är här som en del av dagens forskning sker och deras 
relevans där igenom ökade i den svenska gymnasieskolan.  
  
 

5.2 Tillvägagångssätt 
 
Till de aktuella frågeställningarna valde vi att jobba med enkäter och intervjuer 
för att få en bild av de nu aktiva fysiklärarnas kunskaper och deras syn på en 
eventuell förändring av fysikämnet.  Enkäterna och intervjuerna ger oss även en 
bild av hur fortbildningsbehovet ser ut. Vi väljer att både jobba med kvantitativa 
analyser av våra enkätdata men även med kvalitativa analysmetoder för att 
analysera intervjuerna samt bringa klarhet i den remisskorrespondens som vi 
studerat. Remissinstanserna i fråga är olika högskolor, gymnasieskolor samt 
skolverket. 
 
Det kvalitativa har att göra med beskaffenhet. Hur är det tänkt att fysiken i 
framtiden skall vara beskaffad?  
 

Alla empiriska fenomen är kvalitativa, dvs. de har någon form av beskaffenhet – någon 
egenskap, oavsett om vi har någon kunskap om detta eller ej.17  

 
För att få klarhet i enkätsvaren som berörde fortbildning och även rena 
kunskapsfrågor jobbar vi med kvantitativa analysmetoder. Vår kvantitativa 
analys har därför fokus på mängden av ett fenomen. I vårt fall är fenomenen 
saker som berör fysiken.  Kvantitet är förknippat med mängd18.    
 
Vår enkät- och intervjuundersökning liknar i stort en surveyundersökning. En 
surveyundersökning karaktäriseras av strukturerade intervjuer i samband med 
kvantitativa studier19. 

                                                 
17 Starrin, B & Svensson, P-G (red.). (1994) Kvalitativ metod och vetenskapsteori. s.21 
18 Starrin & Svensson, (1994) 
19 Bryman, Alan. (2002) Samhällsvetenskapliga metoder 
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Uppbyggnaden av enkäten gjordes utifrån de föreslagna kursplanerna till 
GY-07.  Vi hade som mål att kartlägga huruvida de nu verksamma fysiklärarna 
behärskade materialfysik, nanoteknologi och kondenserade materiens 
elektronstruktur. 
Enkäten består av dels öppna och dels slutna ställningstaganden.  Öppna 
ställningstaganden; medför att respondenten kan svara med egna ord, lämnar 
utrymme för ovanliga och eller oförutsedda svar. De slutna ställningstagandena 
har framförallt två fördelar; lätt att bearbeta data och det är lätt att jämföra olika 
svarsalternativ. Dessutom valde vi att till de slutna ställningstagandena använda 
svarsalternativ enligt Lickertmodell.20  
 
För att ge enkäten mer tyngd utförde vi även intervjuer med två utvalda lärare. 
Dessa intervjuer byggde på vad lärarna hade svarat på enkäten och lärarna gavs 
där en chans till att förklara varför de svarat som de gjort samt föra fram saker 
som inte kom fram i enkäten. Fördelen med en sådan intervju är att 
respondenterna som vi jobbade med i intervjuerna utgick ifrån samma 
frågeformulär21 och vårt mål var att kontexten för samtliga intervjuer skulle vara 
densamma. 
Intervjuerna transkriberades i möjligaste mån i talspråk men vissa förkortade ord 
skrevs ut med avsikt att förenkla läsningen av intervjuerna. Pauser markeras 
med ”…” och viktigt att nämna är även att vid användandet av citat från 
intervjuerna förekommer att vissa, enligt oss betydelselösa, pauser och 
upprepade ord tagits bort för att förenkla läsningen. 
 
För att vi skulle förstå hur man resonerat kring fysiken i framtiden och hur man 
kommit fram till vad som skulle vara med och inte har vi läst och studerat de 
remissvar och den korrespondens som har varit mellan skolverket och berörda 
instanser från 2005-08-16 till 2005-12-19.  
 

                                                 
20 Bryman (2002) 
21 Ibid. 
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5.3 Etik 
 
Drivkraften i att genomföra en vetenskaplig undersökning bygger på en 
nyfikenhet men i en organiserad form. Värdet i undersökningen ligger i att den 
inte tar hänsyn till sociala, religiösa och politiska bindningar.22  
Hartman ställer upp fyra olika krav för att behandling av uppgiftslämnaren skall 
ske på ett forskningsetiskt korrekt sätt; öppenhet, självbestämmande för 
medverkande, konfidentiell behandling av forskningsmaterialet samt autonomi 
beträffande forskningsmaterialets användning23.  
Beträffande öppenheten har vi i vår undersökning varit tydliga i våra syften 
gentemot våra intervjuobjekt. Syftet att undersöka fortbildningsbehovet 
framhölls tydligt både muntligt vid intervjuerna samt skriftligt i vår enkät. Vi 
var även noga med att poängtera undersökningens användande i ett 
examensarbete. 
Deltagarnas frivilliga medverkande var inte bara viktigt ur en forskningsetisk 
synvinkel utan också viktig för att få fram så sanningsenliga svar som möjligt 
via enkätfrågor.  

                                                 
22 Hartman, Sven G. (2003) Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter 
23 Ibid. 
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6 RESULTAT 
6.1 Enkätsvar och intervjuer 
 
I följande diagram redovisas resultatet av de slutna ställningstagandena i 
enkäten. Dessa följs av kommentarer tagna ifrån de intervjuer vi genomfört.  
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Mina kunskaper inom nanoteknologi är mycket goda

 
Figur 1. Diagram över enkätsvar 
 
Lärare 2: 

Jag vet ju att ”nano” är nåt smått och det är klart jag läser ”Ny teknik” ibland…och då 
får man lite glimtar men det blir ju…det är ju inte så att man kan behärska nånting utan 
man har ju en aning om vad det handlar om. 

 
Samma lärare: 

…när man ser dom här rubrikerna så reagerar man ju på just att…man känner inte 
igen, och inte från våra fysikböcker heller att det finns nåt som ens heter så här. 

 
Lärare 1: 

…men ska jag säga …nanoteknik….jag har ju varit på en del utbildningsdagar uppe i 
Uppsala. Det har väl varit med de sista tre åren…så att det är ju något som är mycket 
färskt. 
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Jag följer dagens forskning inom materialfysik

 
Figur 2. Diagram över enkätsvar 
 
Lärare 2: 

…om jag…på nåt enkelt sätt…kommer i kontakt med det så är jag ju intresserad. Och 
det är ju i samband med det här nu att jag har varit på ett par kurser på sista tiden och 
då…det är ju jättespännande och så läser jag ju lite grann…om det i ”Ny teknik” då 
om det är tekniska…saker det handlar om. Men så hinner man ju inte med att läsa så 
mycket bredvid…mer än det som står i läroböckerna. Jag har väl ett antal olika böcker 
som jag tittar lite i men då blir det ju mer om dom områden som redan finns. 

 
Excerpt 1:  
I: Nä…då går vi vidare…Som lärare följer du med i dagens 

forskning inom materialfysik? Där har du sagt: Tar delvis 
avstånd. 

L1: Ja, jag försöker det som finns…läser jag men det är ju… 
I: Svårtillgängligt? Är det det? 
L1: Ja…det finns ju inte mycket. 
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Jag ställer mig positiv till en fortbildning inom exempelvis den 
kondenserade materiens teori alternativt inom nanoteknologi

 
Figur 3. Diagram över enkätsvar 
 
En av de lärare som svarade ”Instämmer delvis” var Lärare 2 i intervjuerna. Den 
läraren förklarar sitt ställningstagande så här: 

 
Jag är inte emot det alls…rent principiellt, utan då skulle jag väl tycka det vore riktigt 
spännande men det finns ju förutsättningar då. 

 
Svaren på det första öppna ställningstagandet i enkäten är strukturerade efter om 
de är uppräkning av kunskaper eller åsikter. Det är vad lärarna skrivit vi 
redovisar och det finns ingen gömd frekvens i svaren. 
 
 
”Skriv ned tre stycken saker som du tänker på då du hör följande: Den 
kondenserande materiens elektronstruktur”. 
 
Kunskaper 

• Fermienergin 
• Ledningens beroende av temperaturen 
• Elektronsjön-fria elektroner i en sjö 
• Metallbindning 
• Ämnen i fast form 
• ”Fria elektroner” i metaller 
• Fasta tillståndets fysik (halvledare, elektrongap etc.) 
• Fasta tillståndets fysik (?) 
• Att ”ånga på” ett mycket tunt lager av t.ex. platina 
• Magnetism 
• Supraledare 
• Materialegenskaper hos fasta ämnen så som ledning, färg och hårdhet (?) 
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• Ytskikt  
• Tunna material 
• Ledande material 
• Kondensera - ånga(gas) → flytande 
• Hur molekylrörelsen ser ut. 
• Kristallstruktur 
• Elektrisk ledning 
• Ferminivåer 
• Värmeledning 
• Flytande kristaller? 

 
Reflektioner/tyckande 

• Jag vet inte vad den kondenserande är i detta sammanhang 
• Kunskaperna i elektronstruktur är ytliga. 
• Fortbildning 
• Jag har ingen uppfattning om detta. 
• Har ej undervisat fysik på ca 8 år! 
• Besvärliga diagram 
• Trökigt 

 
Nästa öppna ställningstagande redovisas i punktform utan inbördes 
strukturering. 
 
”Viktiga förutsättningar för att Du ska vilja fortbilda Dig”: 

• Att det finns utrymme att göra det i tjänsten – nedsättning i usk24. Att det 
sker nära hemorten. Att jag inte måste skriva rapporter. 

• Få den tid som jag behöver. Svårt att få tid som lärare. Svårt att hinna med 
samtidigt som man undervisar och allt som det innebär. Få uppmuntran 
från ledningen. Möjlighet och inte belastning. 

• Inga egentliga krav från min sida, förutom den att tid avsätts för 
fortbildningen. Tyvärr så ställer nog skolans ledning kravet att Fysik 3 
skall ingå som krav för fortsatta studier, för att möjliggöra fortbildning. 
Det blir en enkel sak för dem annars att prioritera bort kursen helt. 

• Att jag får erbjudandet! Helst på studiedagar, inte på helgen. 
• Vikarie, nedsättning i tjänsten. 
• Tydligt fokus på de delar som ingår i Fysik 3. 
• På betald arbetstid. 
• Under arbetstid! 
• Tid, pengar. 
• Att utbildningen är intressant för min undervisning. 

                                                 
24 Anm.: Undervisningsskyldighet 
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Här nedan redovisas svaren på det sista öppna ställningstagandet. Då relevansen 
här minskade i och med att GY-07 avblåstes och de flesta av våra lärare i 
undersökningen gjorde den efter denna händelse blev inte svarsfrekvensen 
speciellt hög. 
 
”Övriga kommentarer, t.ex. om det är något ni vill ta upp som rör fysiken i 
GY-07 men som inte vi har med här”: 

• Tror på kosmologi i skolan, men är vi kompetenta till det som lärare? 
Eleverna får svar på sina frågor om de stora frågorna som finns istället för 
att de får hålla på med andefattig fysik. Att det har ett värde och finns med 
vid bedömning, betyg. 

 
• En aning oroväckande att modern fysik tycks försvinna helt ur Fysik 2. I 

min mening är det just inom kosmologi och relativitetsteorin som man 
fångar elevernas nyfikenhet i ämnet, något som är lite av ett måste för att 
eleverna ska vilja fortsätta läsa fysik i framtiden 

 
• Relativitetsteori 
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6.2 Remissgång inför GY-07 
 
Här presenteras några av de synpunkter som vi har tyckt vara av speciell vikt när 
man tagit fram ett program för den framtida gymnasieundervisningen. Vi har 
riktat in oss på hur man har resonerat när man kommit fram till att Fysik 3 skall 
se ut som den gör. Vi väljer även att presentera lite av de synpunkter som 
uppkommit i remisserna till den framtida kursplanen i fysik. 
 
Ett återkommande önskemål som har framkommit när vi studerat remisserna är 
kravet på en tydlig kursplan. Om man tittar tillbaks på tidigare kursplaner verkar 
det som om många nu verksamma lärare inom fysik strävar tillbaks mot något 
som skulle kunna likna Lgy70. 
 

Jag skulle önska en kraftig markering ifrån de naturvetenskapliga ämnenas företrädare 
att dessa ämnen – inklusive matematik- kräver en konkretisering av ämnesinnehållet! 
Jag har full förståelse för att andra ämnesgrupper inte önskar en sådan konkretisering. 
Jag förstår däremot inte varför man i ”likformighetens namn” vill förneka oss en sådan 
konkretisering! 25

 
De kommentarer som finns på skolverkets hemsida återspeglar den stora tradition som 
finns inom gymnasiets fysikundervisning, förändringar uppfattas gärna som negativa 
och/eller missuppfattas. En konsekvens av detta är kursplanen måste vara så tydlig att 
den inte kan missförstås. Detta innebär att innehållsbeskrivningen inte kan vara så 
kortfattad som den är nu.26  

 
Skriv ett kommentarmaterial som exemplifierar vad som ingår i respektive punkt.27  

 
Eftersom lärarna tittar väldigt noga på vad som står under centralt innehåll är det 
väldigt viktigt att de centrala momenten skrivs ut explicit i detta avsnitt. Om ett 
moment som t ex kapacitans inte tas med dröjer det inte länge förrän studenterna som 
kommer till universitetet inte vet vad kapacitans är.28

 
I Lgy70 finns det kommentarer som exemplifierar vad som kan/skall ingå under 
varje punkt. På nästa sida följer ett utdrag ur Lgy70 som visar på vilken struktur 
de använde sig av då. 
 

                                                 
25 Skolverkets arkiv, Dnr:2004:3064, 2005-09-22 
26 Dnr:2004:3064, 2005-11-15 
27 Dnr:2004:3064, 2005-12-16 
28 Dnr:2004:3064, 2005-12-19 
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Figur 4. Strukturexempel i Lgy70 

 
Efter att ha granskat remisserna är de flesta berörda parter eniga om att en tydlig 
kursplan är en viktig del i den nya gymnasiefysiken. I den tänkta Fysik 3 som 
den såg ut i GY-07 var den kondenserande materiens elektronstruktur, 
nanoteknologi samt materialfysik nya moment i kursplanen, jämfört med 
FY1202. För att lärarna skall vara förtrogna med vad de skall undervisa om är 
kursplanen deras största hjälp. 
 
Det andra för oss relevanta som vi studerat i remissgången är hur man resonerat 
när man poängterat vikten av just den kondenserande materiens 
elektronstruktur, nanoteknologi samt materialfysik . Vissa av dessa delar fanns 
med i Lgy70 men tycks ha minskat i sin betydelse i FY202 och än mer när 
FY1202 kom år 2000. Nedan följer några citat ur korrespondensen mellan 
skolverket och berörda instanser följda av kommentarer.  
 
En konsekvens av att man vill utöka fysiken från 250 poäng till 300 poäng vilket 
eftersträvas ifrån många håll är att exempelvis materialfysik återigen får en plats 
i gymnasiefysiken.  
 

Med dagens gymnasium krävs att en student har läst 250 poäng fysik för att bli behörig 
att läsa till fysiker eller civilingenjör. I Skolverkets GY 07 – förslag görs alla kurser 
(utom vissa kärnämneskurser) om till 100 poängskurser, och fysik ämnet tilldelas bara 
två sådana kurser samt en så kallad fördjupningskurs. Men 200 poäng ger inte 
tillräckliga förkunskaper inför högskolestudier inom naturvetenskapliga och tekniska 
utbildningar. Vi vill därför att en tredje fysikkurs, fysik 3, med klart specificerade 
kursmål, inrättas. Vi vill kunna kräva 300 poäng gymnasiefysik för behörighet till 
vissa högskolestudier. Ökningen från 250 till 300 poäng är väl motiverad. Dels är 
dagens fysikkurser mycket komprimerade och dels har viktigt stoff skurits bort under 
de senaste åren. En ökning med 50 poäng skulle både kunna ge eleverna bättre 
möjligheter att tillägna sig fysikkursen och ge dem en mera fullständig 
fysikplattform.29

 
 

                                                 
29 Dnr:2004:3064, 2005-09-15 
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En kurs, Fysik 3, var sedan med i kommande förslag. Dock har denna  
Fysik 3 förändrats under tidens gång till den såg ut som vi redovisat i 
bakgrunden. 
 

Ämnets uppbyggnad i Fysik 1, 2 och 3 om vardera 100 p skapar vissa problem. Risken 
är stor att många elever som idag väljer Fysik B stannar vid Fysik 2. I det fallet 
förlorar man 50 p kursinnehåll, och det är inte bra. Det skapar trängsel för att få in 
tillräckligt med fysikinnehåll i Fysik 2. I det senaste förslaget har centralt innehåll som 
rörelsemängdens bevarande, svängningsrörelse och vågrörelse trängts undan till Fysik 
3. Detta innehåll får inte riskeras genom att göra det lätt att välja bort. Med den 
föreslagna fördelningen av innehåll blir det synnerligen angeläget att flertalet elever 
väljer Fysik 3. Vi anser att nuvarande modell med Fysik A 100 p och Fysik B 150 p 
ger en stabilare grund för elevernas fortsättning i högskola och arbetsliv.30

 
Nedan följer utdrag från remisser som uttrycker önskemål angående 
innehållet i Fysik 3; 

 
Den kondenserade materiens fysik skall självklart ingå i en komplett kurs i modern 
fysik. Här får eleverna en utmärkt tillämpning av kvantfysiken och en introduktion till 
viktiga ämnesområden med hög teknologisk relevans såsom elektronik och 
nanoteknik.31

 
Vi har således inte funnit något i dagens fysikkurser som bör tas bort. Däremot kan en 
del nytt behöva föras in. Vi föreslår att kondenserade materiens fysik och 
växelströmskretsar förs in i fysik 3. Vår motivering till detta är att kondenserade 
materiens fysik idag är det största forskningsfältet inom fysiken.32

 
Det är viktigt att använda modern fysik i förklaringar av den aktuella tekniska 
utvecklingen, t.ex. supraledare, nanoteknik, RMN i medicin. Då anser jag att det måste 
vara ett mål som kompletterar det historiska perspektivet. Mitt förslag är också att ha 
som mål kunskaper om fysikhistoria som allmänbildning och att tillämpa modern 
fysik vid förklaring av den aktuella tekniska utvecklingen.33

                                                 
30 2005-11-16 Tekniska högskolan vid Linköpingsuniversitet 
31 Dnr:2004:3064, 2005-09-23 
32 Dnr: 2004:3064, 2005-11-18 
33 Dnr:2004:3064, 2005-11-11 
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7 DISKUSSION 
7.1 Metoddiskussion 
 
Då vi erhöll nästan identiska svar på de slutna ställningstagandena i vår enkät 
kan man ana att de var något ledande. Frågan är om en lärare vågar påstå att de 
har full koll på dagens forskning inom materialfysik? Men vi tror ändå inte att 
svaren vi fick var missvisande. Intervjuerna tydde på att lärarna följer 
forskningen men på en populärvetenskaplig nivå, exempelvis genom ”Ny 
teknik” och ”Illustrerad vetenskap”. Svaren anser vi ändå tyda på att lärarna i 
fråga är villiga att lära sig mer inom området. 
 
Ställningstagandena på enkäten tycker vi var tillräckligt tydliga för vårt syfte. 
Kanske något åt det övertydliga och ledande hållet som vi ovan behandlat. Men 
den nästan obefintliga spridningen även på de öppna ställningstagandena tyder 
på att tydligheten varit tillfredställande. Anledningen till att frågorna är så 
tydliga som de är ligger i att vi ville komma ifrån det problem som 
karaktäriseras av att olika lärare kan tolka frågorna på olika sätt.34 Dock fick vi 
ingen större användning av vår Lickertskala, då vi endast använde oss av tretton 
fysiklärare och deras svar inte divergerade nämnvärt.  
Det kan tyckas vara ett litet urval av lärare men då de arbetar i sex olika 
kommuner ger vår undersökning ändå en relativt bred bild. Dessutom har en 
normalskola inte speciellt många fysiklärarna. 
 
De fördjupande intervjuerna tycker vi var oerhört lyckade. Syftet med dem var 
att ge oss en ökad förståelse av enkätsvaren. Intervjuerna visade sig dock ge 
mycket mer än så och i efterhand kan vi tycka att vi borde ha genomfört fler 
intervjuer. Tyvärr kunde vi inte påverka valet av lokal, där intervjuerna 
genomfördes, vilket kan ha påverkat utgången av intervjuerna. Trovärdigheten 
tror vi inte påverkades men intervjuobjekten kan ha hållit tillbaka en del i sina 
åsikter. 
 
En annan sak som kan ha påverkat resultaten i framförallt intervjuerna, är att 
vårt arbetssätt till stor del kan liknas vid en surveyundersökning. I en sådan 
undersökning kan sådana saker som social önskvärdhet ha påverkat resultatet. 
Vi kände våra intervjuobjekt vilket kan ha medfört att de svarat så som de tror 
att vi ville att de skulle svara. Dessutom kanske man i allmänhet känner en 
förpliktelse att svara på ett visst sätt som ligger i linje med ens yrkeskod. 
 

                                                 
34 Bryman, 2002 
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Kursplaner och kurslitteratur har studerats utifrån syftet att ge en grund till våra 
fortsatta undersökningar och diskussioner. Studien är alltså inte en komplett 
litteraturstudie av fysikböcker utan endast ett försök att åskådliggöra hur dessa 
ämnen har tagits upp genom åren. 
 
Remisserna bestod av en brevväxling under en lång tid mellan skolverket och 
remissinstanser. Vi hade lite problem med att sammanställa dessa på ett bra sätt. 
Att fram och baksida på våra kopior inte hörde ihop gjorde inte saken lättare. 
Men med den metod vi använde, att plocka lämpliga citat som rörde de områden 
vi var intresserade av, tror vi ändå att vi utnyttjat dessa på ett tillfredställande 
sätt. Då remisserna gällde fysikämnet i stort, innebar det mycket information 
som var irrelevant ur vår synvinkel. Vi begärde remissunderlaget till fysiken till 
GY-07 och detta är utdrag ur de inkomna synpunkterna på programgruppens 
första idéer om ämnen och programgruppens förslag till kursplaner NV – Fysik  
2005-08-16 till 2005-12-19.  Det är möjligt att diskussionen förts även någon 
annanstans och ligger arkiverat under ett annat diarienummer, som vi inte haft 
kännedom om. Till exempel fick vi i ett senare skede tillgång till synpunkter 
skickade från Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. 
 
 

7.2 Resultatdiskussion 
 
Det är tydligt att vissa moment inom fysiken har fått ge vika för andra. Detta 
märks tydligt om man ser till hur kursplanerna har utvecklats från Lgy70 fram 
till den kursplan som är idag FY1202. Lgy70 var väldigt strukturerad och det var 
väldigt tydligt vad som skulle ingå i kursen fysik. Någonstans mellan FY202 
och fram till FY1202 hände det något intressant. Vikten av exempelvis 
materiens struktur försvann från målbeskrivningen i kursplanen.35 Istället har 
exempelvis astronomi fått en större plats i läroböckerna vilket i sig inte behöver 
vara fel. Men det kan tyckas märkligt att fenomen som eleverna i stort sett stöter 
på varenda dag i sitt liv utanför skolan har fått en allt mindre betydelse i 
läroböckerna.  I första hand är det halvledarfysiken som vi anser skulle kunna 
väcka elevers nyfikenhet på hur saker fungerar i deras närhet. Men även klassisk 
fasta tillståndets fysik, där man exempelvis kan ta upp vätskekristaller och deras 
frammarsch i vardagsrummet, där lcd-tv:n har blivit mäkta populär. 
 

                                                 
35 FY1202, 2000 
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Det vore kanske eftersträvansvärt för fysiken att jobba mer efter samma modell 
som man använder sig av i matematiken. Ser man till kursplanen för exempelvis 
Matematik A är denna väldigt tydlig strukturerad och det finns väldigt tydliga 
mål för vad eleven skall kunna efter avslutad kurs.36

  
I framtiden vet man inte med all säkerhet vad som kommer att ingå eller ej i de 
olika fysikkurserna. Men det står klart att mycket av det arbetet som gjordes 
inför GY-07 angående förändringarna av de olika ämnena kommer att kvarstå.  
Mycket av det som man har lagt som förslag i en eventuell Fysik 3 fanns med 
redan i Lgy70. Ser man till den kondenserade materiens elektronstruktur, 
materialfysik samt nanoteknologi kommer dessa att ligga som centrala innehåll i 
en eventuell Fysik 3. Även om dessa inte låg som centrala innehåll i Lgy70 och 
nanoteknologi inte ens fanns med, hade materialfysik och den kondenserade 
materiens elektronstruktur en stor plats i både kursplanen och läroböckerna.  
En direkt konsekvens för eleverna var att högskolorna, i och med de viktiga 
delarna i Fysik 3, skulle komma att kräva just Fysik 3 som behörighetskrav till 
exempelvis civilingenjörsprogrammen.37  
 
Stora delar av det som kommer upp när lärarna i enkäten ombeds skriva ner tre 
saker de kommer att tänka på när de hör: Den kondenserade materiens 
elektronstruktur, känns lite som om det är glosor som dyker upp i deras minne. 
En del av svaren beror säkert på att de aldrig hört uttrycket innan men känner sig 
mer hemma på fasta tillståndets fysik. De har i sin utbildning troligtvis läst fasta 
tillståndets fysik men efter många år utan att undervisat i det direkt, börjar 
kunskaperna falna något och det är kanske mest uttryck som lever kvar. 
 
Excerpt 2 
Intervjuare: Och…då är det den här…den kondenserade materians 

elektronstruktur och då har du svarat: ytskikt, tunna. 
Lärare 1: Tunna… 
I: Tunna och ledande material 

Är det så att du känner att du skulle kunna undervisa om dom? 
L1: Inte rakt av…eh…med hjälp av en lärobok skulle det gå…visst. 

Det ser jag inte som nåt problem. Men…det ju inte så att jag 
känner idag att jag behärskar det. Och dessutom är det ju så att 
det här är ett område där vi hela tiden…gör framsteg 

I: Ja, det går ju väldigt snabbt. 
L1: Ja så att det…men det skrivs ju väldigt lite om det i den 

litteratur som jag känner att jag har tillgång till. 
 
                                                 
36 Lpf94 Läroplan för de frivilliga skolformerna, 1994. Kursplan MA1201, Skolverket  
37 http://www.hsv.se/download/18.17c58f1c10cfd07ee7d8000379/Sarskilda+behorighetskrav-
forslag-1.pdf 

 28



I: Ja, och gymnasieböckerna brukar väl ha det…har väl haft det 
längst bak som ett… 

L1: Ja…ja 
I: Hm…vi går vidare. Om vi tar nanoteknik…Hur har man 

behandlat det innan? Hur har man pratat om det innan?...förr i 
tiden. Hur man tagit upp det..? 

L1: I princip ingenting… 
I: Det är inte med? 
L1: Nä.. 
 
Vilka förutsättningar finns det för kompetensutveckling inom den svenska 
skolan? Med kompetens syftar vi till lärarens förmåga att klara av de krav som 
ställs i en given situation.38 Sedan 1993 disponerar kommunerna själva hur 
mycket pengar som är ämnat åt skolverksamheten, vilket i sin tur leder till att 
kommunerna också bestämmer hur mycket som skall gå till 
kompetensutveckling39. Det finns fem olika viktiga förutsättningar för planering 
av personalutbildning; 
 

• kartlägga och analysera utbildningsbehov 
• att fastställa mål 
• att prioritera olika utbildningsinsatser  
• att välja innehåll och pedagogiska arbetsformer 
• skapa goda förutsättningar i övrigt för utbildningen 40  
 

Om man ser till första punkten är det möjligt att kartlägga lärarnas behov för 
fortbildning på många sätt. Ett av de sätten kan då vara i linje med den 
enkätundersökning vi gjorde i olika kommuner med nu verksamma fysiklärare. 
Man måste dock vara observant på att det kan finnas skolor som vill undvika 
externa utvärderingar. Detta kan t.ex. röra sig om skolor med konfessionella 
intressen som vill undvika bedömningar när det gäller personalens 
kompetenser.41  
 
Att fastställa målen för en kompetensutveckling och prioritera de olika 
utbildningsinsatserna kan i många avseenden säkerligen vara svårt. Men när det 
gäller den framtida fysiken på gymnasiet, visar våra resultat på att många av de 
nu aktiva fysiklärarna inte besitter den kunskap som har lyfts fram som centrala 
mål för en tänkt Fysik 3. Därför borde det inte vara svårt att enas om vilka mål 
man skall sträva mot.  
                                                 
38 Fränkel, Dan (2003) Råd med kompetens  
39 Skolverket (2004) Men till hösten så…(publikation) 
40 Forsberg, Barbro m.fl. (1984) Att planera utbildning 
41 Lander, Rolf (2003) Extern och intern utvärdering snurrar i sina egna cirklar i Värdera och 
utvärdera.(red. Hugosson)  

 29



En konsekvens av decentraliseringen är att det inte längre är självklart att det är 
högskolorna som står för fortbildningen. 42 Konkurrensen har hårdnat och det 
finns i dag möjlighet för kommunerna att välja andra fortbildare. Detta medför 
att det ställs höga krav på högskolorna att de lyckas utforma relevanta och bra 
fortbildningsmöjligheter som både passar lärarna och dess arbetsgivare43.  
 
Något som var genomgående i svaren från lärarna att fortbildning ska ske på 
arbetstid. Och sker det inte under dagtid ska man ha nedsättning i tjänsten. 
Lärare 2 säger; 

 
…jag menar att man ska ju ha färre lektioner i veckan då så att man har tid. För jag är ju 
inte beredd att göra det på min fritid…utan i så fall ska ju arbetsgivaren tycka att det här 
är värdefullt och det här ska man ha ersättning för.

 
Intervjuerna visar också tendenser på att lärarna inte är riktigt nöjda med hur 
skolledningen löser ersättningsfrågan idag. Lärare 2 uttrycker saken; 
 

…möjligen kan den där kompensationen vara…inte vara den jag skulle vilja ha…för 
den kompensation vi alltid får är…det är ju…ledigt på dagar då inte har någon 
undervisning vilket betyder första veckan på sommarlovet och sista veckan på 
sommarlovet och det är jag inte intresserad av utan det ska ju alltså vara nedsättning i 
undervisningsskyldigheten….Där, kan jag tänka mig att dom inte…men att man sen kan 
gå på kurser det är de ju positiva till….eller att jag läser själv på kvällarna  

 
Lärare 1 säger: 
 

vi har ju betalt när vi gör det. Men, det är ju inte så att vi får en ersättare som genomför 
vårt arbete på skolan. Det innebär att jag måste alltså planera för att vara borta, ser till 
att eleverna har uppgifter att lösa 

 
Med stöd av dessa citat samt egna erfarenheter från vår verksamhetsförlagda 
utbildning har vi märkt att fortbildning i dagsläget ofta medför merarbete för 
läraren. Dessutom har de svårt att få önskad kompensation från skolan. 
Om man ska lyckas med att öka viljan att fortbilda sig räcker det inte med att 
övertyga lärarna, utan även skolledningen, om att den aktuella fortbildningen är 
värd att lägga pengar på. Känner lärarna ett ökat stöd från skolledning kommer 
fortbildning att bli än mer attraktivt för lärarna. 
 

                                                 
42 Men till hösten så 
43 Ibid. 
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I enkäten och de kompletterande intervjuerna dök det också upp intressanta 
synpunkter angående utformning av fortbildning. 
En av kommentarerna i enkäten tyder på att den är skriven innan skolministern 
gick ut med beskedet att GY-07 inte kommer att genomföras; 
 

Tydligt fokus på de delar som ingår i Fysik 3. 
 
Om man bortser från just ”Fysik 3” i citatet kan man ana att läraren ifråga mest 
är intresserad av fortbildning som direkt berör kursinnehållet.  
Ett annat citat som tyder på detta är: 
 

Att utbildningen är intressant för min undervisning. 
 
Även i intervjuerna dyker detta upp. Lärare 1 säger t.ex.: 
 

…man vill ju gärna få idéer själv som man kan omsätta, i sin egen undervisning 
 
Slutsatser man kan dra detta är att lärarna hellre vill ha fortbildning som de 
direkt kan omsätta i praktiken snarare än allmänbildande populärvetenskapliga 
föreläsningar. Undantaget då de populärvetenskapliga föreläsningar som berör 
områden inom de fysikkurser gymnasieskolan erbjuder.  
 
Ett annat önskemål som dök upp i intervjun med Lärare 1 är att de som anordnar 
en fortbildning är noga med vem som leder den och inte bara nöjer sig med att 
personen i fråga är duktig i ämnet; 
 

Det bör ju som alltid vara engagerade föreläsare…kunniga föreläsare. Gärna föreläsare 
som håller på och forskar…men också som är vana att undervisa. För att bara vara 
duktig på sitt ämne räcker inte ens när man ska lära lärare. 

 
Fortbildning kan ske i olika former och det märks i intervjuerna att de har två 
typer av fortbildning i tankarna under samtalets gång. Båda pratar positivt om ett 
par utbildningsdagar i Uppsala som de tydligen varit på. Det ska tilläggas att 
dessa lärare jobbar i olika kommuner och inte är bekanta med varandra. 
Varför är utbildningarna i Uppsala bland det första de tänker på när de hör ordet 
fortbildning då det gäller ny forskning. Hur kan det komma sig att Linköpings 
universitet inte nämns i dessa sammanhang? Det kan tyckas underligt då 
universitet är ledande inom vissa forskningsområden. Ett stort arbete ligger 
framför fortbildarna på universitetet om Linköpings universitet skall ligga latent 
i bakhuvudet på framtidens fysiklärare. 
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Även om dagarna i Uppsala omnämns i positiva ordalag av Lärare 2 har den 
läraren följande önskemål: 
 

…jag är inte intresserad av varken bo borta eller åka långt…kanske Linköping, men 
det är i längsta laget. 

 
Lärare 2 har säkert inget emot att åka iväg någon gång ett par dagar men 
fortbildningen får då inte omfatta någon längre tid. Men troligtvis är det en mer 
fortlöpande fortbildning läraren syftar på. 
 
Något som fortbildarna även kan ta i beaktning tror vi är att lärarna i allmänhet 
inte är speciellt intresserade av vanliga poänggivande universitetskurser. De är 
intresserade av kunskaperna, inte något bevis på att de inhämtat kunskaperna. 
Poäng och betyg kanske i och för sig kan vara bra vid löneförhandling men har 
nog annars inget egenvärde. Tiden som läggs på en fortbildning bör vara 
effektiv och inte kräva rapporter eller annan examination. Detta ger Lärare 2 
utryck för; 
 
Excerpt 3 
L2: …inte eget arbete så att säga…att jag själv ska sitta och ta reda på 

utan att jag vill ha föreläsningar och laborationer kanske…men inte 
så mycket att jag ska redovisa skriftligt. Tiden får inte gå åt till att 
man sitter och skriver rapporter. Utan det ska vara effektiv tid. 

I: Och då är du heller inte intresserad av några universitetspoäng? 
L2: Nä. Inte alls…men det kan ju någon annan vara.  
I: Ja absolut. 
L2: Det kan ju vara ett sätt att få bättre lön kanske om kan visa att man 

gjort nåt. 
  
 
När man planerar fortbildning kan det vara lämpligt att ha en modell att följa. 
Modellen på nästa sida är hämtad ifrån Att planera utbildning och kan fungera 
som ett verktyg i detta arbete. Denna modell bygger på utbildning i arbetslivet44 
men är inte allmänt vedertagen. Vi tycker dock den kan vara ett bra verktyg i 
planering av fortbildning.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
44 Forsberg, Barbro m.fl. (1984) Att planera utbildning 
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Figur 5. Planeringsmodell för utbildning (Forsberg 1984, s.44) 
 
Att välja innehåll och pedagogiska plattformar samt skapa goda förutsättningar 
ligger till stor del på de tänkta fortbildarna. 
Om man ser till denna planeringsmodell, kan man tänka sig både externa och 
interna undersökningar i det första stadiet (a). I vårt fall blev det en kombination 
av de båda. Ty två undersökningar gjordes på våra respektive skolor som vi har 
gjort våra verksamhetsförlagda utbildningar på.  Dessa blir då, om ändå inte fullt 
ut, en intern undersökning.  
Vår undersökning visade på brister eller helt frånvarande kunskaper inom den 
kondenserade materiens elektronstruktur, materialfysik samt nanoteknologi. 
Utvärdering av resultat och effekter (e), fastställande av behov, kvalitativt och 
kvantitativt (b) samt fastställande av mål i stort och för olika insatser (c) 
återkommer under rubriken fortsatt forskning. 
 
Många lärare antydde att fortbildning måste ligga under arbetstid, inte vara 
”poänggivande”, dvs. det är inte nödvändigt för lärarna att de får högskolepoäng 
för de kurser som de eventuellt skulle kunna tänkas läsa.  Ser man till ruta d, 
kommer fortbildarnas roll just här. Om man skulle vilja marknadsföra sig som 
ett naturligt val i fortbildning måste man se till att man har goda pedagogiska 
plattformar att stå på. 
 
När det gäller de nya ämnena inom en tänkt Fysik 3 skulle man kunna tänka sig 
att man erbjuder någon form av internutbildning för skolorna. Vi tror att det 
skulle vara attraktivt för skolorna att erbjuda dem att viss fortbildning kommer 
ut till dem. Ett problem kan dock vara att lärarunderlaget ofta är alldeles för 
begränsat inom de olika ämnena på en skola för att kunna motivera att åka ut till 
den. Kanske man skulle kunna bjuda in flera skolor till en kurs på en av skolorna 
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och sedan låta värdskapet för kursen vandra vidare mellan de deltagande 
skolorna. Det skulle dessutom ge en mycket positiv bieffekt; att lärarna på 
grannskolorna i någon mening hälsar på varandra  
och bygger upp en viss relation. Men intresset för detta upplägg måste givetvis 
undersökas närmare då detta endast är spekulationer från vår sida. 
 
Något som fortbildarna bör ha i åtanke och som de säkert redan har, är den stora 
fortbildningssatsningen i regeringens budgetproposition. Regeringen föreslår att 
2050 miljoner kronor tillskjuts fortbildning av lärare till och med 2009.45

 
Fortbildning av lärare har länge varit eftersatt i Sverige. Regeringen vill understryka 
vikten av att lärare utvecklas i sitt yrke.(…) –Välutbildade lärare är ett sätt att höja 
läraryrkets status.46

 
Då det i skrivande stund inte är klart i vilken form utdelning av pengar kommer 
ske, är det svårt att föreslå mer än att fortbildarna bör vara på sin vakt och stå i 
startgroparna för stora satsningar. 
 
 

                                                 
45 Pressmeddelande 16 okt 2006 Utbildnings och kulturdepartementet 
46 Ibid. 
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7.3 Fortsatt forskning 
 
För att man med all säkerhet skall veta att man erbjuder rätt utbildningar skulle 
man kunna jobba vidare med det material som denna rapport bidrar med, t.ex. 
modellen på sidan 33. I ruta (b) finns det ett stort behov av ytterliggare 
forskning. Vi har i detta arbete i stort sett bara snuddat vid tolkningar av yttre 
och inre förutsättningar.  Ett led i fortsatt forskning är då att kartlägga de 
specifika behoven som finns ute hos de nu yrkesverksamma lärarna inom fysik.  
Efter att man genomfört ett markarbete som kartlägger behovet och vidden av 
fortbildning kommer nästa stora steg i processen för att lyckas med 
fortbildningen. Såväl fastställande av mål i stort och mål för olika insatser (c) 
samt utvärdering av resultat och effekter (e) ligger båda dessa två inom 
fortbildarnas ramar. Exempelvis är det fortbildarnas uppgift att kunna tillgodose 
deras lärare med rätt kompetens i rätt kursutbud för att svara upp på vad behovet 
visade. För att man skall lyckas väl med att fånga upp fortbildningsbehovet bör 
också sättet att utvärdera planeras väl och i förväg 47. Detta är bara ett förslag på 
en planeringsmodell man skulle kunna jobba efter då man vill kartlägga behovet 
inom fortbildning. Ty man kan ana att fortbildning önskas inom fler områden än 
de vi valt att ta upp. 
Så här uttrycker Lärare 2 det behovet; 

 
Nä…inte om det där men det finns väl säkert flera områden som man 
inte…överhuvudtaget nyare fysiken är man ju inte bra på…efter som det har 
tillkommit sen man börjat vara lärare. Alltså jag läser ju….läser om strängteorier och 
jag läser om allt möjligt men det blir ändå inte så djupt så att jag tycker att jag 
behärskar det. 
 

 

                                                 
47 Forsberg m.fl. 1984 
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8 SLUTSATSER 
 
Det märks tydligt att den kondenserade materiens fysik fått ge vika i läroplaner 
och läroböcker, till förmån för t.ex. partikelfysik och astronomi. Jämförs Lgy70 
med senare läroplaner, har den kondenserade materiens fysik minskat i 
betydelse. Men inför en eventuell förändring i fysikämnet tyder mycket på att 
den kondenserade materiens fysik åter tar plats i skolans läroplaner. Framförallt 
syns det i remissgången inför GY-07 (kap 6.2, 7.2). 
 
I remissgången inför GY-07 går det att läsa att en mer strukturerad läroplan, än 
de senaste, är önskvärd. Detta har varit ett av de områden som diskuterats 
flitigast i remisserna i underlaget till GY-07 (kap 6.2, 7.2). 
 
Vår undersökning bland nu yrkesverksamma fysiklärare, visar på ett stort 
fortbildningsbehov. Det framgår dock att vissa förutsättningar måste uppfyllas 
om fortbildning skall vara önskvärt (kap 6.1, 7.2).  
 
Slutligen tycker vi att de samstämmiga svaren från lärarna i undersökningen är 
anmärkningsvärda. De kommer från olika kommuner i södra Sverige och har 
inga band mellan sig. Vi anar därmed att fortbildningsbehovet inte är en lokal 
fråga utan rikstäckande 
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BILAGA 1 Enkät 
 

 

Fysiklärare 

I den nya kursplanen för fysik som kommer att gälla för Gy 07 (Kurskod: FY2203) kan man 
under fysik 3 läsa följande: 
Fysik 3 

Kurskod: FY2203 
Poäng: 100 

Kursen skall bidra till att eleven fördjupar kunskap i fysik i samverkan med vald 
studieväg. I kursen behandlas kondenserade materiens fysik, kvant- och partikelfysik 
samt en fördjupning inom områdena mekanik och elektromagnetism.  

Centralt innehåll 

• rörelse i gravitationsfält och relativistisk mekanik,  
• elektriska och magnetiska fält, induktion och supraledning,  
• vägegenskaper hos partiklar,  
• materialfysik, nanoteknologi och kondenserade materiens elektronstruktur och  
• antimateria, stark-, svag- och elektromagnetisk växelverkan, kosmisk strålning 

och universums utveckling.  

Det är mot bakgrund av detta vi inom vårt examensarbete har valt att kartlägga huruvida det 
finns något fortbildningsbehov hos den nu yrkesverksamma lärarkåren inom fysik som 
framför allt berör ämnena, materialfysik, nanoteknologi samt kondenserade materiens 
elektronstruktur. Då det ännu inte är fastställt vilka krav det kommer att ställas på behörighet 
från högskolan, kan det tänkas att fysik 3 kommer att läsas av en stor del av eleverna på 
naturvetenskapsprogrammet. Just i detta nu ligger fysik 3 som förslag från högskolorna, även 
skolverket anser att detta är ett rimligt krav för behörighet till civilingenjörsprogrammen. 
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Skriv ned tre stycken saker som du tänker på då du hör följande: Den kondenserade materiens 
elektronstruktur. 

 

 
 

 

Ringa in det svarsalternativ som stämmer bäst med påståendet. 

Mina kunskaper inom nanoteknologi är mycket goda:    

1. Instämmer helt 
2. Instämmer delvis 
3. Vet inte/har ingen åsikt 
4. Tar delvis avstånd 
5. Tar helt avstånd 

 

 

Jag följer dagens forskning inom materialfysik: 

1. Instämmer helt 
2. Instämmer delvis 
3. Vet inte/har ingen åsikt 
4. Tar delvis avstånd 
5. Tar helt avstånd 

 

 

Jag ställer mig positiv till en fortbildning inom exempelvis den kondenserade materiens 
teori alternativt inom nanoteknologi. 

1. Instämmer helt 
2. Instämmer delvis 
3. vet inte/har ingen åsikt 
4. Tar delvis avstånd 
5. Tar helt avstånd 
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Viktiga förutsättningar för att Du ska vilja fortbilda Dig 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 

Övriga kommentarer, tex om det är något ni vill ta upp som rör fysiken i Gy 07 men 
som inte vi har med här.  

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

 

 

 

Tack för er medverkan: 

Fredrik Jeppsson 

Magnus Nilsson 
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BILAGA 2 Transkribering Lärare 1 
 
 
Intervjuare: Och…då är det den här…den kondenserade materians 

elektronstruktur och då har du svarat: ytskikt tunn…tunna 
Lärare 1: Tunna tunna 
I: Tunna och ledande material 

Är det så att du känner att du skulle kunna undervisa om dom. 
L1: Inte rakt av…eh…med hjälp av en lärobok skulle det gå…visst. 

Det ser jag inte som nåt problem. Men…det ju inte så att jag 
känner idag att jag behärskar det. Och dessutom är det ju så att 
det här är ett område där vi hela tiden…gör framsteg 

I: Ja, det går ju väldigt snabbt. 
L1: Ja så att det…men det skrivs ju väldigt lite om det i den 

litteratur som jag…känner att jag har tillgång till. 
I: Ja, och gymnasieböckerna brukar väl ha det…har väl haft det 

längst bak som ett… 
L1: Ja…ja 
I: Hm…mm…vi går vidare. Om vi tar nanoteknik…Hur har man 

behandlat det innan? Hur har man pratat om det innan?...förr i 
tiden. Hur har ni … hur man tagit upp det..? 

L1: I princip ingenting… 
I: Det är inte med? 
L1: Nä.. 
I: Så det är en ny punkt då, att dom vill att man ska trycka på 

nanoteknologi? 
L1: Ja…ja 
I: Finns det möjlighet att göra en vettig…skulle man kunna…göra 

det bra på gymnasiet? 
L1: …..Det tror jag…men ska jag säga …nanoteknik….jag har ju 

varit på en del utbildningsdagar uppe i Uppsala. Det har väl varit 
med de sista tre åren…så att det är ju något som är mycket 
färskt, 

I: Ja, det ligger ju i tiden. 
L1: Ja 
I: Jag tänkte mer hur svårt det var att få pengar till material att 

laborera med och kursmaterial… 
L1: Det vet jag ingenting om. 
I: Nä…då går vi vidare…Som lärare följer du med i dagens 

forskning inom materialfysik? Där har du sagt: Tar delvis 
avstånd. 

L1: Ja, jag försöker det som finns…läser jag men det är ju… 
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I: Svårtillgängligt? Är det det? 
L1: Ja…det finns ju inte mycket. 
I: Nä. Det är ju den... 

Jo, när du följer med i dagens forskning så…vi har pratat lite om 
det själva att det kan vara…att man inom läroböckerna, de 
trycks väl…vidare, om man tittar på Alphonce & Bergström 
t.ex. jag vet inte hur mycket aktuell forskning dom tar upp….i 
sina böcker…är det mycket eller är det gammalt när dom skriver 
sina kapitel? 

L1: Det vet jag inte…man försöker nog att fräscha upp men eh…det 
är väl läroplanen som styr. Alltså böcker skrivs ju efter 
läroplaner. Fyller man inte läroplanen blir man inte såld. 

I: *skratt* Det är sant. 
L1: Och blir man inte såld så tjänar man inga pengar 
I: Det är sant! 
L1: För jag tror att…eh…läroplanen styr nästan helt. 
I: Då kommer vi till kärnfrågan, det här med positiv till 

fortbildning. Där har du sagt att du instämmer helt, och då går vi 
vidare på följdfrågan: 
Vad är det som krävs för att det ska vara en bra fortbildning? 
Vad behöver man liksom som en verksam lärare där för att det 
ska bli en givande fortbildning, bra fortbildning och det ska 
passa framförallt lärare som jobbar? 

L1: Det bör ju som alltid vara engagerade…föreläsare…kunniga 
föreläsare. Gärna…gärna föreläsare som håller på och 
forskar…men också som är vana att undervisa. För att bara vara 
duktig på sitt ämne räcker inte ens när man ska lära lärare. 

I: Nä. 
L1: Utan man vill ju gärna ha…få idéer själv som man kan omsätta, 

i sin egen undervisning 
I: Ja…absolut. 
L1: Jag har vid ett flertal tillfällen besökt dom 

här…naturvetardagarna i Uppsala. 
I: Mm. 
L1: Och där är det…ett bra blandat program. 
I: Är det blandat då med föreläsningar och nytt och gammalt 
L1: Ja, och du kan ju titta i programmet så ser du ju vad som tas upp 

där. 
Jag har ett bakom mig…*plockar fram programmet* 

I: Och det är en inbjudan som går ut till alla fysiklärare eller? 
L1: Mm… 
I: Och det förmodar jag är upp till skolan om den är villig att 

skicka eller hur funkar det? 
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L1: Med anledning av vad du nämnde här förut…*läser ur 
programmet* ”Universum: En annan historia”, ”Före 
skapelsen”…Ulf Danielsson, Bengt Gustavsson är den första 
föreläsaren…inte helt obekanta…”Neutriner för världsalltet”, 
”Vågkraft - En förnyelsebar energikälla”…mer…”Nanoteknik 
med oanade möjligheter” 

I: Ja just det. Där kommer det. 
L1: Och…ja…där har du ju alltså… 
I: Detta skulle man ju kunna se som ett steg i fortbildning också. 
L1: Ja det skulle man ju. 
I: Ja vi pratade ju om viktiga förutsättningar för att du skulle vilja 

fortbilda dig och då har vi pratat om det här med föreläsare. Och 
sen en annan viktig förutsättning, har du skrivit, att det är på 
arbetstid. 

L1: Ja. 
I: På betald arbetstid. Hur fungerar det här i praktiken för er? 
L1: Ja det är ju…vi har ju betalt när vi gör det. Men, det är ju inte så 

att vi får en ersättare som genomför vårt arbete på skolan. Det 
innebär att jag måste alltså planera för att vara borta, ser till att 
eleverna har uppgifter att lösa och…eh…och vid nåt tillfälle har 
jag faktiskt varit borta på…under höstterminslovet på nånting i 
Uppsala. Men det beror på att den låg på lovet. 

I: Får ni betalt då under lovet? Alltså får ni extra ersättning? 
L1: Nä jag fick ingen extra ersättning 
I: Nä…Hur ställer sig….lämnar man in ansökan om att få åka på 

fortbildning? 
L1: Nja, det löser sig nog. 
I: Och vi har ju tagit del av Gymnasie 07 hur dom har tänkt att 

planera för framtida studier för natur. Har du nån kommentar till 
det? Tycker du…Är det åt rätt håll? Har det gått bakåt eller har 
det gått framåt? 

L1: Ja på fysiksidan så är det väl på väg åt rätt håll. Det gäller ju 
bara att vi får till det så att det är många elever som väljer NV… 

I: Så underlaget har minskat de senaste åren på natur? 
L1: Ja…det ser ju ut att vara…det kan ju vara så att ska man då läsa 

fysik3 också. Då blir det ju intesivt. Det ju vara så att eventuellt 
många elever väljer bort NV på grund av att dom tycker det blir 
för mycket fysik. Den risken finns ju. 

I: Den finns ju… 
Det var allt jag ville fråga. Jag får tacka! 
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BILAGA 3 Transkribering Lärare 2 
 
Intervjuare: Då skrev du här på första, kondenserade materians elektronstruktur 

att: ”Vet inte vad det är i detta sammanhang”… 
Lärare2: Nä jag vet inte vad som menas med kondenserad…nä jag kan inte 

säga mer om den, utan det låter helt obekant för mig. 
I: Ja, man pratar ju ofta om ”Fasta tillståndet” 
L2: Ja då känner jag ju till det…men just ordet ”kondenserande” i det 

här sammanhanget har jag aldrig använt. 
I: Ja vi reagerade också på det men det är ju det som används… 
L2: Men handlar det om olika tillstånd så…har jag ju en aning om vad 

det är. 
I: Mm…”Kunskaperna i elektronstruktur är ytliga” så du menar att 

du har dom här kunskaperna fast dom är ändå ytliga… 
L2: Ja överhuvudtaget modern fysik…är jag ju…har jag ju inte så där 

jättebra kunskaper i. Det tycker jag inte. 
I: Är det också det som leder till att du tänker på fortbildning direkt 

när du… 
L2: Ja precis. Jag tänker att ska jag undervisa i nåt som jag inte känner 

till så måste jag ju på nåt vis lära mig det själv först. 
I: Ja…mm..Har du någon gång undervisat i…såna här delar? 
L2: Ja alltså jag har ju haft B-kurs förut och i bästa fall så hinner man 

ju lite grann…av den moderna fysiken på slutet…men det blir ju 
ofta väldigt kortfattat och…snabbt för man har ju inte så mycket 
tid kvar i allmänhet då när man kommer till slutet på kursen. Men 
det är klart lite…det har jag ju gjort…eller…eh…om 
elektronstruktur. 

I: Eh…Har det varit mer tidigare? 
L2: Det kan jag inte svara på för jag har inte haft…dom här kurserna 

förrän på senare år…eftersom elever här ofta bara gick två år, om 
det var teknikelever t.ex. så hade man ju inte slutet…så…och jag 
hade inte så mycket…fysik i treor förut. 

I: Nä. 
L2: Och det jag har läst själv det var ju på 60-talet. 
I: Ja det har väl hänt…lite varje fall vad det gäller nya bitar… 
L2: Väldigt mycket. 
I: Eh…Vad gäller: Mina kunskaper inom nanoteknologi är mycket 

goda står det: ”tar helt avstånd” 
L2: Ja jag kan säga det enda det är ju…det har jag ju egentligen lärt 

mig de två sista veckorna, på en dag i Linköping och en kurs i 
Uppsala*skratt* 
Jag vet ju att ”nano” är nåt smått och det är klart jag läser ”Ny 
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teknik” ibland…och då får man lite glimtar men det blir ju…det är 
ju inte så att man kan behärska nånting utan man har ju en aning 
om vad det handlar om. 

I: Och det är ju lite så…att ”nanoteknologi” är ju lite av ett ”nytt 
modeord” om man säger så…även om tekniken…har hållit på 
länge så… 

L2: Ja men när man ser dom här rubrikerna så reagerar man ju på just 
att…man känner inte igen, och inte från våra fysikböcker heller att 
det finns nåt som ens heter så här. 

I: Nä… 
L2: Det påminner lite grann om min fysikbok som jag hade när jag 

gick i skolan där det på sista raden, sista sidan stod att transistorer 
är nåt som kommer 

I: *skratt* 
L2: Det är hänt mycket sen dess 
I: Ja det går fort inom vissa områden. 
L2: *skratt* mm… 
I: ”Jag följer dagens forskning inom materialfysik”…det…eh…”tar 

delvis avstånd ifrån” 
L2: Ja men det är ju ungefär samma sak att det är klart att om det…om 

jag…på nåt enkelt sätt…kommer i kontakt med det så är jag ju 
intresserad. Och det är ju i samband med det här nu att jag har varit 
på ett par kurser på sista tiden och då…det är ju jättespännande och 
så läser jag ju lite grann…om det i ”Ny teknik” då om det är 
tekniska…saker det handlar om. Men så hinner man ju inte med att 
läsa så mycket bredvid…mer än det som står i läroböckerna. Jag 
har väl ett antal olika böcker som jag tittar lite i men då blir det ju 
mer om dom områden som redan finns. 

I: Ja det är väl lite så att i varje fall den nyare litteraturen så…det 
är…inte jättemycket om det heller. 

L2: Nä..det tror jag inte. 
I: Eh…Men är du ..du tycker..du har ändå så pass god …kunskap 

inom dom här områdena så att du känner att du kan ta till dig dom 
här grejorna…att läsa i alla fall? 

L2: Ja så länge det är…inte är alltför avancerade matematiska 
beräkningar för nånting…för då orkar jag inte…  

I: Nä 
L2: *skratt*Men så länge det handlar om mera om…ja…vad ska jag 

säga…att läsa text och lyssna på nån som pratar om det. Då kan jag 
väl hänga med. Men sen är det ju en annan sak att undervisa…för 
då måste man ju helst kunna lite mer… 

I: Ja även om själva undervisningen ändå kanske förväntas vara 
ganska ytlig så… 
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L2: Man ska kunna lite mer…för det känns ju lite… svagt att gå in och 
prata om nåt som man själv hörde förra veckan. 

I: Eh…”Jag ställer mig positiv till fortbildning inom exempelvis den 
kondenserade materians teori alternativt nanoteknologi”. Där har 
du skrivit ”instämmer delvis” 

L2: Ja…och det är…kommer ju på nästa punkt…där jag har skrivit lite 
mera under vilka förutsättningar det ska ske. Ja är inte emot det 
alls…rent principiellt utan då skulle jag väl tycka det vore riktigt 
spännande men det finns ju förutsättningar då. 

I: Just det…och då har du skrivit ”att det finns utrymme att göra det i 
tjänsten med nedsättning i…” 

L2: ”USK” undervisningsskyldighet…som ju inte finns. Men jag 
menar att man ska ju ha färre lektioner i veckan då så att man har 
tid. För jag är ju inte beredd att göra det på min fritid…utan i så 
fall ska ju arbetsgivaren tycka att det här är värdefullt och det här 
ska man ha ersättning för. 

I: Tror du att det…Vad tror du om att… 
L2: Nä inte…För just mig tror jag inte att de tycker det eftersom jag ju 

inte kanske kommer att jobba så många år till. Men om jag vore 
yngre…så tror jag… 

I: Att det… 
 
L2: Ja det tror jag…Fast möjligen kan den där kompensationen 

vara…inte vara den jag skulle vilja ha…för den kompensation vi 
alltid får är…det är ju…ledigt på dagar då inte har någon 
undervisning vilket betyder första veckan på sommarlovet och sista 
veckan på sommarlovet och det är jag inte intresserad av utan det 
ska ju alltså vara nedsättning i undervisningsskyldigheten….Där, 
kan jag tänka mig att dom inte…men att man sen kan gå på kurser 
det är de ju positiva till….eller att jag läser själv på kvällarna 

I: Men…du tror att de ställer sig positiva till kostnaden…att de 
betalar kurser åt er… 

L2: Ja det tror jag…mm… 
I: Och så skriver du att det sker nära hemorten. 
L2: Ja, för jag är inte intresserad av varken bo borta eller åka 

långt…utan…kanske Linköping men det är i längsta laget. 
I: …Och att man inte måste skriva rapporter 
L2: Ja precis, för det är alldeles för besvärligt när man inte är van att 

göra det 
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I: Det är mera det…du vill ha en riktig fortbildning och inte… 
L2: Inte att jag själv…inte eget arbete så att säga…att jag själv ska sitta 

och ta reda på utan att jag vill ha föreläsningar och laborationer 
kanske…men inte så mycket att jag ska redovisa skriftligt. Tiden 
får inte gå åt till att man sitter och skriver rapporter. Utan det ska 
vara effektiv tid. 

I: Och då är du heller inte intresserad av några universitetspoäng 
liksom?... 

L2: Nä. Inte alls…men det kan ju någon annan vara.  
I: Ja absolut. 
L2: Det kan ju vara ett sätt att få bättre lön kanske om kan visa att man 

gjort nåt. 
I: Ja…Nåt du vill tillägga? 
L2: Nä…inte om det där men det finns väl säkert flera områden som 

man inte…överhuvudtaget nyare fysiken är man ju inte bra 
på…efter som det har tillkommit sen man börjat vara lärare. Alltså 
jag läser ju….läser om strängteorier och jag läser om allt möjligt 
men det blir ändå inte så djupt så att jag tycker att jag behärskar det.

I: Nä även om utvecklingen går framåt inom alla så är det ju…det 
som är lite speciellt med de här är ju att dom helt plötsligt trycker 
på dom här. 

L2: Mm precis. Nä förut har man ju kunnat nämna det lite så där i 
förbigående nästan att…ja eller bara diskutera lite allmänt för ofta 
finns det ju nån i klassen som också har läst nåt och som undrar hur 
det hänger ihop…och då kan man ju mera prata om lite löst sådär 
utan att direkt känna att man går igenom saker och ting och att det 
är riktigt… 

I: Men då får jag ta och tacka! 
L2: Tack. 
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