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Sammanfattning
En  undersökning  av  hur  gymnasielärare  i  fysik  använder  metoder  som 
inkluderar informations- och kommunikationsteknik i sin fysikundervisning 
gjordes.  Studien baserades  på intervjuer  samt enkätsvar  av sex lärare från 
olika gymnasieskolor inom Västernorrlands län. Intervjuerna analyserades i 
en jakt på övergripande mönster och enkätsvaren sammanställdes för att ge 
kompletterande kvantitativt stöd till intervjuerna. Slutsatserna visar att ingen 
av de här lärarna arbetar med metoden RealTime Physics, men att de till stor 
grad använder liknande metoder på liknande sätt men även att det finns en 
spridning inom gruppen när det gäller hur de använder den här metodtypen. 
Undersökningen visar även att den här lärargruppen har en positiv syn på 
den  här  typen av  metoder  även om de  identifierat  behov av  mer  teknisk 
utrustning, kompetens och tid för att arbeta på det här sättet. 

Nyckelord: Fysik, Gymnasieskolan, IKT
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Inledning
Dagens  informations-  och  kommunikationssamhälle  ställer  krav  på 
skolan och dess utvecklingsarbete. För att inspirera lärare och skolor är 
det viktigt att uppmärksamma den utveckling som sker istället för att 
lägga allt fokus på att beskriva idealet som eftersträvas.

Den här studiens syfte är att undersöka hur och till vilken grad ett antal, 
inom ett begränsat geografiskt område, undervisande gymnasielärare i 
fysik  arbetar  med  metoder  baserade  på  informations-  och 
kommunikationsteknik  (IKT),  i  synnerhet  av  metoder  liknande 
RealTime  Physics  (Redish,  2003).  Dessutom  är  det  intressant  att 
undersöka deras intresse av att  använda den typen av metoder samt 
vilka möjligheter de anser finns för att  arbeta med den här typen av 
metoder. 

Mötet mellan det traditionella och den nyare tekniken
Sjøberg (2010) lyfter fram att ungdomars olika val, exempelvis vidare 
studier inom naturvetenskapliga ämnen, till största delen beror på deras 
intressen och vad de själva tycker om att göra. För att kunna bemöta 
dessa ungdomar här och nu, som de verkligen är och inte som vuxna 
anser  att  de  borde  vara,  och  att  därmed  hjälpa  dem  att  skapa  och 
upprätthålla  ett  intresse  för  fysik,  krävs  det  att  fysikundervisningen 
platsar i nutiden. 

Vidare  skriver  Sjøberg  (2010),  med  utgångspunkt  i  data  från  ROSE-
projektet  (Oslo  universitet,  u.å.),  att  ungdomarna  upplever  de 
naturorienterade ämnena som svåra samt att  de inte får utrymme att 
träna sin förmåga att kritiskt granska och värdera information som del 
av undervisningen i  dessa  ämnen.  Överlag skriver  han att  bilden av 
undervisningen har en generellt negativ klang – vilket han tolkar som 
en god anledning att arbeta för förändringar. Ytterligare ett argument 
för  förändring  framförs  i  en  studie,  av  Kozhevnikov  och  Thornton 
(2006),  inom  vilken  de  två  pekar  på  att  mycket  lite  händer  med 
studenters  begreppsförståelse  med  hjälp  av  traditionell 
fysikundervisning.

Siorenta  och  Jimoyiannis  (2008)  beskriver  att  den  traditionella 
fysikundervisningen byggs upp runt en presentation av en uppsättning 
fakta,  teorier  och  regler  att  följa.  Pedagogen  hamnar  i  centrum  och 
undervisningen  tenderar  att  bli  fylld  av  muntlig  framställning  med 
målet  att  beta  av  det  som  finns  i  en  viss  textbok  inom  en  viss  tid. 
Parallellt ställs ett individuellt användande av penna och papper för att 
lösa  en  viss  uppsättning  av  framtagna,  ofta  standardiserade, 
övningsuppgifter i fokus. 
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Sokoloff, Laws och Thornton (2007) beskriver i sin studie en värld där 
studenter  anser  att  den  traditionella  undervisningen,  i  synnerhet 
laborationerna, är enformiga och rentav tråkiga. Anledningen sägs vara 
att dessa laborationer i princip endast behandlar exakt den teori som tas 
upp  i  textboken  och/eller  under  lektionerna  i  anslutning  till  själva 
laborationen. Syftet med laborationen är ofta att bekräfta ett fåtal redan 
kända  ekvationer  och/eller  samband,  det  vill  säga  ofta  väldigt 
avgränsade  fenomen.  Den  här  typen  av  traditionella  laborationer 
benämns  av  Podolefsky,  Perkins  och  Adams  (2009)  som 
“kokbokslaborationer”  baserat  på  att  de  följer  en  specifik  mall  som 
beskriver vad som ska göras i vilken ordning, inte helt olikt en kokbok. 
Laboranterna  är  således  starkt  guidade  genom  i  princip  hela 
laborationsarbetet och saknar till  stor del möjligheter att utveckla och 
träna förmågan att sätta upp och testa egna hypoteser samt att utveckla 
ett  kritiskt  tänkande  som  fysikämnet  kräver.  De  fortsätter  med  att 
rapportera  att  kokbokslaborationer  fortfarande  utgör  en  stor  del  av 
vardagen inom fysikundervisningen  och  förklarar  det  med att  de  är 
resultatet av långa traditioner inom ämnet. Ur traditionen får individer 
sin  erfarenhet  av  fysikundervisningen,  samma  erfarenhet  är  enligt 
Siorenta  och  Jimoyiannis  (2008)  till  stor  del  avgörande  för  hur 
pedagoger  under  sin  yrkesverksamma  tid  arbetar  i  klassrum  och 
laboratorium. 

Introduktion av konstruktivistiska arbetssätt tillsammans med en ökad 
användning av IKT-stöd har pekats ut som en riktning av Lee, Guo och 
Ho  (2008)  som  i  sin  studie  menar  att  det  skulle  lägga  till  fler 
dimensioner och skapa förutsättningar för ett ökat och förstärkt lärande. 
Samtidigt  varnar de,  på samma sätt  som  Roos,  Jonsson och Steinvall 
(2004)  gör,  för  att  själva introduktionen i  sig  inte  garanterar  positiva 
effekter  inom  samtliga  arbetsområden  och  miljöer.  Användandet  bör 
alltså vara väl pedagogiskt avvägt och ha stöd från en vetenskaplig sfär.

Barton (2005) påpekar att det inte är helt oproblematiskt att övergå till 
att aktivt använda IKT-stöd inom undervisning även om pedagogerna 
själva har upptäckt fördelarna och har viljan att genomföra förändringar 
som  behövs.  Såväl  skolans  ledarskap  som  dess  organisation  kan  ge 
upphov  till  hinder  i  form  av  att  datorer  exempelvis  saknas  eller  att 
pedagogerna inte ges tillfälle att vidareutveckla den tekniska kompetens 
de  behöver  för  att  till  fullo  använda  resurserna.  Roos,  Jonsson  och 
Steinvall (2004) betonar att det krävs en hel del arbete för att förändra 
undervisningen  på  det  här  sättet.  Samtidigt  finns  det  höga 
förväntningar på vad användandet av IKT-stödet ska leda till. En risk, 
enligt Siorenta och Jimoyiannis (2008), är att IKT-användningen tenderar 
att bli ännu ett moment som ska betas av. 

5



15 Nov. 2010

Förutom  att  hävda  att  pedagogers  egna  erfarenheter  från 
utbildningstiden  reflekteras  inom  den  pedagogik  de  senare  utövar, 
argumenterar  Siorenta  och  Jimoyiannis  (2008)  även  för  att  faktorer 
såsom  pedagogers  ålder,  IKT-kompetens,  undervisningsvana  och 
personliga åsikter om lärandeprocesser påverkar inställningen till, och 
användningen av, exempelvis IKT-stöd. I samma studie har tre grupper 
av pedagoger identifierats: 1) de traditionella som generellt är negativt 
inställda  till  IKT-stöd  och  därför  sällan  använder  det  vare  sig  i 
klassrummet eller i  laboratoriet;  2)  de icke-traditionella som generellt 
har en positiv syn i  frågan och som gärna använder det stöd och de 
möjligheter som finns; 3) de som beroende på situationen blandar det 
traditionella  med  IKT-stöd  i  såväl  klassrummet  som  inom  en 
laboratoriemiljö.

En didaktisk metod
RealTime Physics, härefter kallad RTP, är främst ett  alternativ till  den 
traditionella laboratoriemiljön. Styrkan ligger enligt Sokoloff, Laws och 
Thornton (2007) och Redish (2003) i den realtidsaspekt som uppkommer 
som  ett  resultat  av  hur  materialet  är  strukturerat  och  den  tekniska 
utrustning som används i samband med laborationerna.

Sokoloff, Laws och Thornton (2007) rapporterar att RTP-material finns 
för fyra av fysikens delområden: mekanik, värme och termodynamik, 
elektriska kretsar samt ljus och optik. Om materialet säger de att det för 
varje delområde är organiserat i  sekvenser och är utformat på sådant 
sätt att det kan användas relativt självständigt av studenterna. Samtidigt 
tar  de  upp att  laborationsmaterialet  även  kompletteras  med en  serie 
relaterade uppgifter som med fördel kan användas som hemuppgifter; 
vissa som bearbetnings- och fördjupningsuppgifter medan andra är mer 
av förberedande karaktär. 

Redish (2003)  påvisar  att  datorns kapacitet  används för  att  skapa en 
miljö inom vilken det ges utrymme och möjlighet att tolka och jämföra 
upplevda erfarenheter med vetenskapliga modeller och representationer 
inom fysiken. I och med det betonar han att begreppsförståelse är det 
primära  målet  för  RTP  medan  utvecklandet  av  mätteknik  och 
hanteringen av datorer för att samla in, analysera, bearbeta och grafiskt 
framställa data klassificeras som sekundära mål.

Vidare rapporterar han att tre modeller för lärande utgör basen inom 
RTP: 

• lärande via kognitiva konflikter som går ut på att studenternas 
tankar  om  hur  något  är  konfronteras  och  testas  emot  vad  de 
upplevt  och  observerat  som  del  i  en  reflektionsprocess  där 
konsekvensanalys ingår;

• lärande  som  går  ut  på  att  man  via  specifika 
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utgångspunkter/ankare  hittar  andra  associationspunkter/broar 
att  bygga  vidare  mot,  resultatet  blir  en  kedja  inom  vilken 
studenternas  tankemodeller  utvecklas  mot  den  vetenskapliga 
modellen i fråga;

• lärande som sker i  en cyklisk process där utforskandet föregår 
begreppsintroduktionen,  för  att  sedan  fokusera  på 
begreppsanvändning. 

Redish (2003) beskriver aktiviteten under ett RTP-pass som en process 
inom vilken studenterna först bekantar sig med den mätutrustning de 
förväntas använda. Efter den fasen presenteras ett fall och studenterna 
förväntas,  utifrån  de  upptäckter  de  gjorde  under  föregående  fas,  att 
ställa  upp en  hypotes  och,  i  den  mån de  kan,  förutsäga  ett  resultat. 
Studenterna samlar sedan in mätdata samtidigt som de, med datorns 
hjälp,  tar  del  av  realtidsrepresentationer  baserade  på  deras  specifikt 
insamlade  mätdata.  Utifrån  realtidsrepresentationerna  och  insamlad 
data utför de sedan en reflekterande analys med hypotesprövning som 
utmynnar i en modell av undersökt fenomen. Slutligen testas modellen i 
realtid och jämförs med motsvarande teoretiska modell.

Vid jämförelse med motsvarande laboration utanför en RTP-miljö, där 
resultaten  ofta  tas  fram  via  manuella  beräkningar  utförda  efter 
laborationstillfället,  kan  man  enligt  Redish  (2003)  se  en  dramatisk 
minskning av tiden mellan handling och resultat, och att detta leder till 
att studenterna inte behöver buffra och komma ihåg en stor mängd med 
information för en senare analys. I samband med den framställningen 
tar han även upp att viss kritik framförts, exempelvis att studenterna 
inte alltid vet vad datorn gör när realtidsrepresentationerna skapas samt 
att  de  själva  kanske  inte  alltid  skulle  ha  klarat  av  att  utföra  samma 
arbete på egen hand. Redish bemöter sådan kritik genom att säga att om 
eleverna ska förstå och klara av allt som datorn gör så är det som att 
kräva att  de ska klara  av att  manuellt  utföra  alla  de  beräkningar  de 
vanligtvis använder miniräknaren till – vilket ju inte är fallet.

Den  fortsatta  argumentationen  går  i  riktningen  att 
realtidsrepresentationerna i grafisk form, inslaget av kroppslig rörelse 
samt metoden att  först  bekanta  sig med mätutrustningen i  stor  grad 
anses vara avgörande för hur studerande utvecklar en “känsla” för olika 
begrepp  inom  fysikämnet.  Studenterna  kan  då  enligt  Redish  (2003) 
använda  ett  bredare  spektrum  av  uttrycksformer  för  att  formulera 
begreppsmodeller  i  överenskommelse  med  den  formella  fysiken. 
Förståelsen av fysiken och dess begrepp pekas alltså ut som en viktig 
faktor, något som även Sokoloff, Laws och Thornton (2007) berör i sin 
framställning.  
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Grundförutsättningarna för att effektivt arbeta med RTP sätts av Redish 
(2003)  och  Sokoloff,  Laws  och  Thornton  (2007)  till  att  varje 
laborationsgrupp,  om  två  till  fyra  studenter,  förutom  traditionell 
laborationsutrustning behöver ha tillgång till en dator, olika mätsensorer 
samt en A/D-omvandlare (analog-till-digital-omvandlare) genom vilken 
sensorerna  och  datorn  integreras.  Det  ligger  alltså  i  linje  med  vad 
Mackinnon  och  Williams  (2006)  och  Podolefsky,  Perkins  och  Adams 
(2009)  betonar  när  de  säger  att  arbetet  med  IKT-stöd  i  många  fall 
handlar  om  att  komplettera  det  som  anses  vara  mer  eller  mindre 
standardiserad  laborationsutrustning  som  redan  återfinns  inom 
laborationslokalerna.  Sokoloff,  Laws och Thornton (2007)  påpekar att 
tack  vare  dagens  teknikutveckling  finns  en  mängd  användbara  och 
relativt  enkela  mätutrustningar  tillgänglig.  Bland  exemplen  återfinns 
sensorer  som  tillåter  mätningar  av  en  mängd  olika  fenomen  såsom 
rörelse (position, hastighet och acceleration), kraft, ljud, magnetiska fält, 
ström, spänning, temperatur, tryck, luftfuktighet och intensitet. Även en 
användning av digitala rapportmallar och exempelvis skrivplattor för 
att föra anteckningar under laborationerna på det sätt som Mackinnon 
och  Williams  (2006)  tar  upp  i  sin  studie  har  en  potential  att  ge 
studenterna  möjligheten  att  smidigt  och  enkelt  utföra,  bearbeta  och 
koppla  ihop det  praktiska  laborationsarbetet  med det  mer  teoretiska 
rapportskrivandet. 

Metod

Litteraturstudie
Arbetet inleddes med en litteraturstudie med syftet att undersöka olika 
didaktiska metoder som använder IKT-stöd samt hur fysiklärare ser på 
den  användningen  inom  den  egna  undervisningen.  Utifrån 
litteraturstudien  valdes  en  didaktisk  metod  ut  för  en  noggrannare 
granskning och studiens syfte specificerades. 

Urvalsprocessen
Gymnasieskolorna återfinns inom fyra närliggande kommuner inom ett 
och samma län, en del av dem drivs i kommunal regi medan andra är 
fristående  skolor.  Gemensamt  har  de  att  samtliga  erbjuder 
studieprogram, vanligtvis  naturvetenskapliga programmet,  där  ämnet 
fysik ingår.  

Vid varje skola etablerades först kontakt via epost med rektor för att få 
godkännande att genomföra studien vid skolan samt för att få korrekta 
kontaktuppgifter till undervisande lärare aktuella för studien. Efter det 
kontaktades  berörda  lärare,  via  epost  alternativt  via  telefon,  och 
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informerades om studien. Om intresse fanns hos läraren bokades tid för 
personligt möte in veckan efter. 

Majoriteten  av  de  deltagande skolorna  hade  enbart  en  undervisande 
lärare inom ämnet, i det fall där flertalet fanns valdes en per skola ut för 
studien. Vid ett sådant val togs hänsyn till att få en någorlunda jämn 
könsfördelning inom undersökningsgruppen.

Intervjuer i kombination med kort enkät
Metodvalet föll på en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod; 
intervjuer  kompletterade  med  en  kort  enkät.  Två  intressen  var 
avgörande för det här metodvalet. Dels att kvalitativt skapa djup och få 
tillgång  till  de  enskilda  lärarnas  tankar  och  intressen.  Att  använda 
intervjuer är enligt Kihlström (2007a) en metod för att säkerställa dessa 
kvalitativa aspekter.  Samtidigt  fanns ett  intresse  av  att  i  viss  mån få 
kvantitativ information om vissa aspekter. Att använda enkäter är enligt 
Björkdahl  Ordeli  (2007a)  en  metod  för  att  tillgodose  kvantitativa 
intressen inom en studie.
Intervjun var av en semistrukturerad typ, för att precis som Kihlström 
(2007a)  uttrycker  det  är  det  viktigt  att  lämna  utrymme  för  den 
intervjuades åsikter och tankar men samtidigt behålla fokus. Den öppna 
intervjufrågan  (se  Bilaga  1)  syftar  till  att  belysa  hur  och  i  vilken 
omfattning  lärarna  inom  urvalsgruppen  använder  IKT-stöd  inom sin 
fysikundervisning. 

Enkäten (se  Bilaga 2) bestod av två frågor och två uppsättningar med 
påståenden  med  syftet  att  ge  mätbara  resultat  av  hur  lärarna  inom 
urvalsgruppen såg på möjligheten att använda IKT-stöd samt hur deras 
intresse  av  sådan  användning  ser  ut.  På  grund  av 
undersökningsgruppens storlek och tillkomst fanns inte ambitionen att 
dra generaliserade slutsatser, något som enligt Björkdahl Ordeli (2007a) 
kräver  dels  en  större  population  samt  ett  slumpmässigt  urval,  utan 
snarare använda den kvantitativa informationen för att ge en förstärkt 
bild utav just den aktuella undersökningsgruppen. 

Genomförande
Ett  personligt  möte  med varje  deltagande  lärare  genomfördes  under 
arbetstid  på  de  respektive  skolorna.  Samtliga  möten  följde  samma 
struktur,  liknande  en  intervjuplan  som  beskrivits  bland  annat  av 
Jonsson (2009), för att öka intervjuernas likvärdighet. 

Under mötets inledande skede avhandlades ett antal punkter (se Bilaga
3) knutna till forskningsetiska frågor samt rörande framtida kontakt och 
huruvida  läraren  önskar  få  en  kopia  av  den  färdiga  studien.  Syftet 
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klargjordes  igen  innan  den  öppna  frågan  ställdes.  När  frågan  och 
eventuella  följdfrågor  avhandlats  delades  den  korta  enkäten  ut  och 
läraren gavs tid att besvara den. Utifrån enkätsvaren ställdes eventuella 
följdfrågor för att ytterligare fördjupa och klargöra. Läraren gavs sedan 
möjlighet att komplettera tidigare uppgifter innan mötet avslutades.

Varje  intervju  och  enkätdiskussion  spelades  in  för  att  vid  ett  senare 
tillfälle  transkriberas,  sammanställas  och  analyseras.  Parallellt  togs 
stolpanteckningar,  som  under  intervjun  användes  som  stöd  för 
följdfrågor.

Bearbetning av insamlat material
Det  inspelade  materialet  från  intervjuerna  transkriberades  innan  det 
behandlades, enligt den modell Kihlström (2007a) använder, för att göra 
mönster  synliga  och  kategoriseringar  möjliga.  De  insamlade 
enkätsvaren  sammanställdes,  för  hand  på  grund  av  det  låga  antalet 
enkäter,  innan  en  djupare  analys  av  dem  utfördes  för  att  påvisa 
eventuella samband mellan olika frågor.  

Forskningsetiska aspekter
Vetenskapsrådets etiska regler och riktlinjer sammanfattas av Björkdahl 
Ordeli  (2007b)  som  fyra  huvudkrav:  informationskravet, 
samtyckeskravet,  konfidentialitetskravet  och  nyttjandekravet.  De  fyra 
kraven har i detta arbete bemöts enligt följande principer. 

Individerna inom urvalsgruppen informerades om syftet med, och sin 
roll inom, studien innan de behövde ta ställning till deltagande. De fick 
även ta del av syftet igen i samband med det personliga mötet. 

Samtliga inom urvalsgruppen samt respektive skolas rektor gav innan 
det personliga mötet sitt samtycke till att delta i undersökningen. 

Insamlat  material  anonymiserades  och  behandlades  konfidentiellt  för 
tredje part. De namn som förekommer i den avslutade studien är fiktiva. 
Materialet samlades in för att enbart användas i forskningssyfte, vilket 
även klargjordes i samband med det personliga mötet.

Reliabilitet och validitet
Metodvalet, intervjufrågorna och enkäten granskades, och godkändes, 
av en handledare vid universitetet  innan de personliga mötena ägde 
rum, en sådan granskning anses enligt Kihlström (2007b) bidra till en 
ökad validitet. 
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En faktor som enligt Kihlström (2007b) anses bidra till ökad reliabilitet 
är  att  intervjuerna  spelades  in  för  att  sedan  skrivas  ut  innan  de 
sammanställdes. 

Resultat
Sex gymnasielärare,  fyra män och två kvinnor,  som undervisar  inom 
ämnet fysik intervjuades. Samtliga lärare inom undersökningsgruppen 
arbetar med någon form av datorstöd, även om ingen av dem arbetar 
utifrån just RealTime Physics.

De följande kapitlen visar hur och i vilken mån de här lärarna använder 
datorstöd i samband med laborationer och lektioner, hur  intresset och 
inställningen  samt  diverse  inre  och  yttre  faktorer  påverkar 
användningen utav metoder av den här typen.

Datorstöd i samband med laborationer
Det  är  främst  under  laborationsmoment  lärarna  inom 
undersökningsgruppen använder metoder liknande RealTime Physics. 
Majoriteten av lärarna i undersökningsgruppen uppger att de använder 
digitala  sensorer,  kopplade  till  datorer  eller  grafritande  miniräknare, 
under laborationer för att ta upp mätvärden som kan bearbetas antingen 
via dator eller direkt via den grafritande miniräknaren.

Två  lärare  inom  undersökningsgruppen  ger  laborationerna  ett  stort 
utrymme inom fysikkurserna. De två (Lärare 1 och Lärare 4, personlig 
kommunikation, september 2010) berättade att de har laborationer på 
schemat i genomsnitt varje vecka, och att de ofta använder DataStudio 
kombinerat  med  digitala  sensorer  i  samband  med  dem.  Att  låta  de 
pedagogiska möjligheterna motivera användandet av den här typen av 
utrustning  utpekas  som  viktigt  och  förenar  de  här  två  lärarna. 
Ytterligare en gemensam nämnare är att deras elever antingen har egna 
bärbara datorer eller i alla fall stor tillgång till datorer i de skollokaler 
där de vanligtvis vistas. De här lärarna uppgav även att deras elever 
använder  datorerna  för  att  bearbeta  insamlade  data,  sammanställa 
rapporter samt som kommunikationsmedel. En utav de här två lärarna 
uppgav (Lärare 1, personlig kommunikation, september 2010) även att 
det i viss mån förekommer simulationslaborationer där eleverna arbetar 
helt  med  datorsimulationer,  något  den  andra  av  dem  inte  berörde. 
Däremot  utvecklades  tanken  på  hur  utvecklingsarbetet  med 
laborationerna kan ta form “men mer teknisk utrustning behövs ju alltid 
för att man kan ju vilja göra fler försök än vad man kan nu, om man har 
fler sensorer” (Lärare 4, personlig kommunikation, september 2010).
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Liknande  teknisk  utrustning  används  även  utav  en  annan  lärare  ur 
undersökningsgruppen  som  uppgav  (Lärare  2,  personlig 
kommunikation, 20 september 2010) att  LabQuest-utrustning används 
vid ungefär hälften av laborationerna. Den här läraren påpekade även 
att det finns en ambition att eleverna ska vara så aktiva och delaktiga 
som möjligt under laborationstillfällena. Antalet laborationstillfällen är 
satt till ungefär fyra stycken per termin i nuläget vilket, i jämförelse med 
de två lärare som har laborationer på schemat varje vecka, ger en relativt 
låg användarfrekvens. Precis som i fallet med de två lärarna som mer 
frekvent har laborationer på schemat har den här lärarens elever tillgång 
till  egna  datorer  som  de  använder  bland  annat  för  att  skriva 
laborationsrapporter.  Den  här  läraren  pekade  även  på  att  mängden 
tillgänglig utrustning och laborationsmaterial i viss mån begränsar hur 
laborationsarbetet ser ut. 

Ytterligare  två  lärare  har  relativt  mycket  laborationstid  på  schemat, 
ungefär  varannan  till  varje  vecka  (Lärare  3  och  Lärare  6,  personlig 
kommunikation, september 2010). Det som förenar dessa två är att de i 
viss mån använder digitala sensorer, en utav dem namngav LoggPRO 
(Lärare 3, personlig kommunikation, september 2010) medan den andra, 
Lärare  6,  beskrev  ett  användande i  samband med laborationer  inom 
energiområdet. Lärare 6 kombinerar ihop den digitala utrustningen med 
grafritande miniräknare snarare än med datorer, vilket kan ses som en 
annan typ av användning jämfört med den som de tidigare i kapitlet 
nämnda lärarna ger sken av. De här två markerade även att de lägger 
mer tonvikt på andra typer av laborationer, och en av dem förklarar det 
genom att uttrycka sig “Det är tekniken, den får inte skymma det man 
gör.” (Lärare 3, personlig kommunikation, september 2010) och påpekar 
att själva användningen i nuläget inte ger så mycket tillbaka eftersom de 
praktiska detaljerna runt tillgängliga lokaler inte gör det möjligt att ha 
utrustningen  framställd  och  lättillgänglig  hela  tiden,  något  som  nog 
skulle förändra förutsättningarna.

Den sista läraren i gruppen skiljer sig från de övriga genom att aktivt 
inte  redan använda den här  typen av metoder under laborationerna, 
dock antyddes (Lärare 5, personlig kommunikation, september 2010) att 
även om det i nuläget inte sker så finns ambitionen att övergå till  att 
använda  den  här  typen  av  digitala  sensorer  kopplade  till  datorer  i 
framtiden men att det kräver att resurser läggs på att köpa in teknisk 
utrustning.  Sådan  satsning  kombinerad  med  en  förhoppning  att 
samtliga elever i framtiden har en egen dator finns med i och påverkar 
tankarna runt hur framtida laborationer kan komma att utformas. 
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Datorstöd i samband med lektioner
Utanför  laborationstillfällena  är  närvaron  av  den  här  typen  av 
datorbaserat stöd betydligt mindre frekvent,  det förekommer främst i 
form av simulationer,  filmvisningar,  demonstrationer och användning 
av digitala tavlor (ActiveBoard och liknande) istället. 

Endast en utav lärarna (Lärare 5, personlig kommunikation, september 
2010)  uppgav  att  datorbaserad  utrustning  används  i  ganska  stor 
omfattning  för  att  ta  upp  och  analysera  mätvärden  under 
demonstrationer utanför laborationstillfällen.
Två lärare uppgav att de någon gång, vid enstaka tillfällen eller mer 
frekvent,  använt  någon  typ  av  digital  tavla  såsom  en  ActiveBoard. 
Läraren  som  använt  den  här  tekniken  mindre  frekvent  (Lärare  5, 
personlig  kommunikation,  september  2010)  upplever  att  det  är 
tidskrävande  medan  den  andra  läraren  som  har  ett  mer  frekvent 
användande  (Lärare  6,  personlig  kommunikation,  september  2010) 
upplever att det är en resurs som öppnar möjligheter att enkelt använda 
internetresurser direkt i klassrummet och att det är positivt att kunna 
spara och dela anteckningar som görs på tavlan under lektionstid. Bland 
de internetresurser som med tavlans hjälp kan användas tas streamad 
film upp, och att ta in videoteknik är en typ av datorbaserat stöd som 
ytterligare två lärare uppgav att de använder under lektioner. 

Brist  på  datorer,  bra  datorutrustning  och  LCD-projektorer  inom 
tillgängliga lokaler togs av två lärare upp som faktorer som påverkar 
hur de använder datorbaserat stöd under de lektioner de har. En utav 
lärarna  säger  “Vi  har  haft...inte  så  jättebra  datorutrustning  i  våra 
fysiksalar  [...]  men  det  håller  verkligen  på  att  bli  bättre.”  (Lärare  6, 
personlig kommunikation, september 2010) och visar med det upp en 
viss optimism för att framtiden bär med sig positiva förändringar. 

Ett elevaktivt arbetssätt, där resonemang och reflektion tar stor plats, är 
något som de här lärarna pekar ut som karaktäristiskt för sina lektioner 
även om de precis som en utav dem uttrycker sig “Och så har vi mer 
traditionella lektioner däremellan.” (Lärare 4, personlig kommunikation, 
september  2010)  använder  sig  av  flera  arbetssätt.  Endast  en  lärare 
(Lärare  2,  personlig  kommunikation,  september  2010)  uppger  sig 
prioritera att lägga lite mer tid på att gå igenom teorin över att ha en 
större del laborationsmoment. 

Lärarnas inställning och intresse
Samtliga sex lärare indikerade i sina enkäter att de är positivt inställda 
till att använda metoder av den här typen; faktum är att fem av dem 
uppgav att de redan använder en metod av den här typen medan en 
person markerade att han/hon gärna skulle vilja göra det. Precis som 
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frekvenssammanställningen  av  enkätfråga  2g,  i  tabell  1 nedan  visar, 
anser majoriteten av de här lärarna att de själva har den inställningen 
som behövs för att de ska arbeta med den här typen av metoder medan 
en person har valt att ej markera ett alternativ för det här påståendet. 

Tabell 1: Frekvenssammanställning över hur lärarna anser att deras inställning påverkar 
användningen av metoder med IKT-stöd (se fråga 2g i Bilaga 2).

Instämmer 
ej

Instämmer 
delvis

Instämmer Instämmer 
helt

Bortfall

Ändra min 
inställning om MIKT 
(Metoder med IKT-
stöd)

5 0 0 0 1

Lärargruppen  tillfrågades  senare  i  enkäten  om  hur  de  såg  på  sina 
möjligheter att arbeta med den här typen av metoder. Figur 1 visar hur 
lärarnas svar fördelar sig. Halva gruppen, alltså tre lärare, indikerade nu 
att  de  redan arbetar  med metoder  av  den  här  typen,  ytterligare  två 
uppgav  att  möjligheterna  för  dem  att  arbeta  med den  här  typen av 
metoder är stora och att de är övertygade om att få det stöd de behöver. 
Den sjätte läraren markerade att  det  är osäkert,  och att  tveksamheter 
finns gällande eventuellt stöd.

En  konflikt  i  resultaten  kan  här  ses  då  antalet  lärare  i 
undersökningsgruppen som anser sig redan arbeta med en sådan här 
metod inte är konstant utan skiljer sig åt mellan de två frågorna som 
erbjuder ett sådant alternativ. Två lärare har alltså valt att på ena stället 
uppge att de redan arbetar med en sådan här metod medan de på andra 
stället valt att markera ett annat alternativ. 
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Lärarnas behov
Med utgångspunkt i frekvenssammanställningen given i tabell 2 nedan 
kan man se att en majoritet av lärarna anser sig behöva mer resurser 
utav olika slag för att arbeta på det här sättet. En utav lärarna (Lärare 3, 
personlig  kommunikation,  september  2010)  har  valt  att  skriva till  en 
kommentar på sin enkät om att svaren på frågan är relaterade till vad 
som kan behövas för att i större utsträckning arbeta med den här typen 
av metoder. 

Ett behov av mer teknisk utrustning (se tabell  2) och mer kunskap om 
den här typen av metoder (se tabell 2) identifierades av en majoritet av 
gruppen medan endast en lärare i gruppen ansåg att så inte var fallet, en 
och samma lärare (Lärare 1, personlig kommunikation, september 2010) 
står för det sjätte svaret för båda de här påståendena. Majoritetsgruppen 
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Figur 1: Lärarnas uppskattning av möjligheterna att arbeta med metoder med datorstöd
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utgörs,  precis  som  tabell  2 visar,  till  sin  största  del  utav  lärare  som 
markerat att de instämmer delvis med de här två påståendena. 

Utöver  mer  teknisk  utrustning  och  mer  kunskap  om  den  här 
metodtypen  visar  frekvenssammanställningen  i  tabell  2 även  att  det 
finns ett behov hos fyra av lärarna att utöka den tekniska kompetensen 
och få mer tid för att komma igång (se tabell 2). 

Omfattande förändringar av lokalerna (se tabell  2) är enligt två lärare 
nödvändiga medan de övriga fyra markerat att så inte är fallet.  Utav 
dessa fyra uppger hälften att mindre ändringar är nödvändiga (se tabell 
2). De två (Lärare 3 och Lärare 5, personlig kommunikation, september 
2010)  som  valt  att  inte  markera  ett  alternativ  för  påstående  d  är 
desamma som angett att omfattande förändringar är nödvändiga. 

Halva lärargruppen har angett att de inte behöver något mer (se tabell 2) 
för att arbeta med den här typen av metoder medan en anser sig behöva 
mer utav något. Ytterligare tillkommer det faktum att två utav lärarna 
valt att ej markera ett svar, däribland Lärare 1 som markerat påstående a 
till och med g med “instämmer ej”.

Tabell 2: Frekvenssammanställning av vad lärarna anser behövs för att de ska arbeta med 
metoder med IKT-stöd (se frågorna 2a-f samt 2h i Bilaga 2).

Instämmer 
ej

Instämmer 
delvis

Instämmer Instämmer 
helt

Bortfall

Mer teknisk 
utrustning

1 3 1 1 0

Mer teknisk 
kompetens

2 3 1 0 0

Göra omfattande 
förändringar av 
lokaler

4 1 1 0 0

Göra mindre 
förändringar av 
lokaler

2 2 0 0 2

Tid att komma igång 2 2 2 0 0
Mer kunskap om 
MIKT (Metoder med 
IKT-stöd)

1 3 1 1 0

Inget mer 1 2 1 0 2
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Faktorer som påverkar
Lärarna fick i enkäten ta ställning till hur diverse inre och yttre faktorer, 
se  tabell  3 nedan,  påverkar  deras  användande  av  den  här  typen av 
metoder. 

Precis  som  sammanställningen  i  tabell  3 visar  anger  lärarna  att  den 
tekniska utrustningen de har tillgång till är det som påverkar mest, tätt 
följd av det egna intresset och den erfarenhet de själva besitter. 
I  övrigt  ger  tabellen  en  samlad  bild  av  en  grupp  lärare  som  till 
majoriteten uppger att de här faktorerna, med ett tydligt undantag, har 
en stor eller fullständig påverkan för hur de använder metoder av den 
här typen. Undantaget ligger i hur de ser på elevgruppernas påverkan, 
vilket  är  det  enda  påståendet  där  majoriteten  av  lärarna  väljer  att 
markera att det har en liten eller ingen påverkan alls.

Vid en närmare detaljanalys visar det sig att två utav lärarna (Lärare 2 
och Lärare 4,  personlig kommunikation, september 2010) tillsammans 
står för sex av de sju minoritetssvaren. Deras syn på hur den tekniska 
kompetensen  och  de  tillgängliga  undervisningslokalerna  påverkar 
förenar dem medan deras skilda syn på hur elevgrupperna och tidigare 
erfarenheter påverkar separerar dem. 

Tabell 3: Frekvenssammanställning av hur lärarna uppskattar att vissa faktorer (4a-f i 
Bilaga 2) påverkar deras användande av den här typen av metoder.

Ingen alls Liten Stor Fullständig Bortfall
Mitt intresse 0 0 6 0 0
Min tidigare erfarenhet 1 0 5 0 0
Min tekniska kompetens 0 2 4 0 0
Elevgrupperna jag har 0 4 2 0 0
Undervisningslokalerna jag 
använder

0 2 3 1 0

Teknisk utrustning jag har 
tillgång till

0 0 2 4 0

Elevgruppens påverkan
Här framträder två grupperingar bland lärarna; det finns en grupp som 
lägger vikten vid gruppstorlekens inverkan medan den andra gruppen 
lägger fokus vid gruppmedlemmarnas inverkan. 

Inom grupperingen som valt att fokusera på gruppstorlekens betydelse 
återfinns två  motpoler.  Två lärare  är  inne  på  linjen att  storleken har 
betydelse  för  hur  den  här  typen  av  metoder  används,  en  av  dem 
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uttrycker  sig  “Klart  storleken  har  ju...har  ju  betydelse.”  (Lärare  5, 
personlig kommunikation, september 2010) under intervjun medan den 
andra (Lärare 2,  personlig kommunikation,  september 2010)  i  sin del 
utvecklar att om gruppen är för stor så riskerar såväl lokalen som den 
tekniska  utrustningen  att  inte  räcka  till  för  att  tillgodose  gruppens 
behov.  I  opposition  står  den  lärare  som uttrycker  sig  “alltså  det  har 
ingen betydelse hur...egentligen hur stor gruppen är...det kan jag inte 
tänka mig.” (Lärare 6, personlig kommunikation, september 2010) och 
som därmed ger en annan syn på hur gruppens storlek påverkar valet 
av arbetssätt och metod. 

Även inom grupperingen som betonar gruppmedlemmarnas inverkan 
finns  nyanser.  En  utav  lärarna  betonade  (Lärare  1,  personlig 
kommunikation,  september 2010)  att  även om man inte  direkt frågar 
eleverna rakt ut om något ska användas eller inte så finns det en direkt 
elevpåverkan bakom valet att inte använda den här typen av metod i 
samband med alla  laborationer.  Ytterligare en lärare i  gruppen lyfter 
tankar av samma typ genom att hävda att om elevgruppen tydligt skulle 
markera genom att säga “det här gillar vi inte, det här ger inget” (Lärare 
3, personlig kommunikation, september 2010) så skulle det nog påverka 
användningen  av  den  här  metodtypen.  Även  den  sjätte  läraren  i 
undersökningsgruppen visar drag (Lärare 4, personlig kommunikation, 
september 2010) av elevpåverkan då samtalet runt ämnet utmynnar i att 
eftersom  eleverna  tycker  det  är  roligt  att  arbeta  med  datorn  och 
datorstöd inom de här områdena så är det klart att det betyder något för 
hur användningen ser ut. 

Diskussion
Följande  kapitel  diskuterar  de  viktigaste  resultaten  och  slutsatserna 
samt anknyter till aktuell bakgrund och forskning. 

Inom den första delen diskuteras hur och till vilken grad lärarna inom 
undersökningsgruppen använder IKT-stöd, efter det följer ett avsnitt om 
de här lärarnas intresse av att använda den här typen av arbetssätt och 
metoder.  Den  tredje  delen  belyser  de  möjligheter  lärarna  inom 
undersökningsgruppen anser sig själva ha att arbeta med den här typen 
av metoder. Den näst sista delen behandlar en metoddiskussion och till 
sist återfinns några samlade förslag på hur det här arbetet kan byggas 
vidare på.
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Användningen av IKT-stöd
Resultaten  visade  att  ingen  av  lärarna  inom  undersökningsgruppen 
använder RealTime Physics utan att de istället till stor grad använder 
motsvarande typ av utrustning i snarlika laborativa miljöer. En tolkning 
utav situationen kan vara att de här lärarna inte hört talas om just den 
här  metodtypen.  Vid  en  jämförelse  mellan  hur  de  här  lärarna 
organiserar  sina sensorbaserade laborationsaktiviteter  och hur Redish 
(2003) beskrivit RealTime Physics som ett laborativt elevaktivt arbetssätt 
kan  likheter  ses,  bland  annat  de  konstruktivistiska  dragen.  Att  de 
konstruktivistiska  perspektiven  ges  utrymme,  inom  de  här  lärarnas 
lärandemiljöer, i samband med laborationer med hjälp av IKT-stöd kan 
tolkas som att  aktiviteten är pedagogiskt  avvägd och har ett  djupare 
syfte precis som såväl Lee, Guo och Ho (2008) samt Roos, Jonsson och 
Steinvall  (2004)  reflekterar  runt  i  sina  texter.  Att  aktiviteten  är 
pedagogiskt  avvägd  betyder  i  det  här  fallet  att  läraren  har  vägt 
fördelarna med att arbeta med det konstruktivistiska arbetssättet mot 
dess nackdelar och sedan ansett att fördelarna är så pass stora att det är 
motiverat att arbeta på det här sättet.

Det finns en spridning inom den här lärargruppen angående till vilken 
grad den här typen av laborativa moment förekommer. De här lärarna 
har  valt  att  relatera  till  antalet  laborationstillfällen  under  en  termin 
alternativt med en referens till skolveckor. I samband med analysen av 
resultaten  väcktes  här  en tanke om att  det  skulle  vara  intressant  att 
istället  uttrycka  den  här  frekvensen  i  relation  till  gymnasieskolans 
fysikkurser  för  att  verkligen  kunna  jämföra  de  olika  situationerna 
utifrån en gemensam referenspunkt, det var dock inget som togs upp 
som en del av den här undersökningen. 

Utanför  den laborativa miljön är  förekomsten av det  här  arbetssättet 
minimal vilket även det bekräftar att den här typen av metoder, precis 
som RealTime Physics, har sin huvudsakliga plats inom fysikkursernas 
laborativa moment medan de icke-laborativa momenten fortfarande har 
drag från fysikens mer traditionellt tyngda värld. Det traditionella har, 
precis som tidigare beskrivits med stöd utifrån bidrag från Kozhevnikov 
och Thornton (2006), Siorenta och Jimoyiannis (2008),  Sokoloff, Laws 
och Thornton (2007) samt Podolefsky, Perkins och Adams (2009), drag 
utav att bli aktiviteter som fokuserar på att beta av visst innehåll i en 
textbok  på  viss  tid  samt  att  exempelvis  räkna  en  viss  uppsättning 
övningsuppgifter  framtagna  för  att  överensstämma  med 
ämnesinnehållet enligt textboken.

Ett intressant resultat är att antalet lärare som i enkäten markerade att 
de redan arbetar med en metod av den här typen inte är konstant utan 
det finns någon lärare som i samband med den ena frågan som erbjöd 
ett sådant alternativ ansåg sig arbeta på det sättet medan han eller hon i 
samband med den andra frågeställningen inte längre ansåg sig göra det. 
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Det går att spekulera om varför och det finns väl en sannolikhet att den 
andra frågans språkliga utformning och de här lärarnas tolkning av den 
spelar en viktig roll. En annan enkätfråga avklarades mellan de här två 
frågorna  med,  kanske  gav  den  upphov  till,  för  lärarna  själva,  nya 
tolkningar av helhetssituationen.

Lärarnas positiva syn och individuella intressen
Att fem utav sex lärare inom gruppen uppgett att de redan arbetar med 
någon slags metod av den här typen kan, med stöd av det som tidigare 
tagits upp baserat på Siorenta och Jimoyiannis (2008), tolkas som att det 
finns ett intresse och en positiv syn på arbetssättet hos de här enskilda 
lärarna. Även det faktum att lärarna inom undersökningsgruppen själva 
anser sig ha den inställning de behöver för att arbeta med metodtypen 
stödjer den här tolkningen. Förekomsten av ett intresse hos den enskilda 
läraren  anses  alltså  ha  påverkat  valet  att  arbeta  med  den  här 
metodtypen.

Lärarnas egenupplevda möjligheter
Lärarna  inom undersökningsgruppen ser  stora  möjligheter  att  arbeta 
med  den  här  typen  av  metoder.  Dock  anser  de  att  de  behöver  mer 
teknisk utrustning och kompetens, mer tid att komma igång samt mer 
information om den här typen av metoder.

Undersökningen visar att  de här lärarna lägger stor vikt vid den roll 
deras  eget  intresse och tidigare  erfarenhet  spelar  när  det  gäller  vilka 
undervisningsmetoder de själva tillämpar, vilket bekräftar det Siorenta 
och Jimoyiannis (2008) presenterat. Dessutom kan det antas att just de 
här två faktorerna ligger bakom mycket av den drivkraft de här lärarna 
visar prov på då de i sin optimistiska syn på framtiden arbetar för att 
komma  runt  och  hantera  strukturella  hinder  såsom  exempelvis 
avsaknad  av  teknisk  utrustning,  brister  inom  befintliga 
undervisningslokaler och eventuellt avsaknad av stöd från den lokala 
skolledningen.  Dessa strukturella hinder som kommer upp till  ytan i 
den  här  undersökningen  är  av  samma  typ  som  de  Barton  (2005) 
beskrivit i sin artikel. 

En  brist  på  tillgängliga  datorer  är  något  Barton  pekat  ut  som  ett 
avgörande  strukturellt  hinder  och  precis  som  tidigare  berörts  är 
tillgången  av  datorer  och  datorutrustning  något  som  Redish  (2003) 
pekar på som avgörande för  arbetet  med RealTime Physics.  När  det 
gäller  datortillgången  inom  undersökningsgruppen  ses  en  spridning 
som spänner från att  endast  enstaka datorer  finns tillgängliga till  att 
varje elev har tillgång till en egen bärbar dator. Undersökningen visar 
här att spridningen inte direkt reflekteras i hur de här lärarna använder 
metoder liknande RealTime Physics, om så vore fallet borde det även 
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finnas en tydligare skillnad i hur användandet ser ut inom gruppen.
Ännu ett  intressant  resultat,  med anknytning  till  Bartons  tankar  om 
strukturella hinder inom skolan som organisation, är att delar av lärarna 
inom den här gruppen anser att möjligheterna att arbeta med den här 
typen  av  metoder  kräver  förändringar  av  befintliga  lokaler.  Det 
intressanta bottnar i att de här lärarna uppenbarligen redan arbetar på 
det här sättet då de tidigare i undersökningen uppgett det. Resultaten 
står  alltså  till  viss  del  i  konflikt  med varandra.  Resultaten  kan  även 
tolkas som att ytterligare förändringar av befintliga lokaler krävs för att 
kunna vidareutveckla arbetet och användandet av metoden i fråga.

Ännu  en  fråga  som  väcktes  i  samband  med  bearbetningen  av  det 
insamlade materialet var huruvida en elevgrupp är en kollektiv enhet 
vars  egenskaper  främst  beror  av  dess  storlek  eller  om  fokus  istället 
ligger vid de individer som tillsammans bygger upp gruppen. De två 
grupperingarna  som  framkom  när  det  gäller  vilken  påverkan 
elevgruppen har för lärarnas användning av den här metodtypen ser ut 
att bottna i att innebörden lärarna lägger i ordet elevgruppen varierar 
från individ till individ.

Att elevgruppens individer ges utrymme att påverka exempelvis valet 
av arbetssätt kan tolkas som ett sätt att införa viss nivå av elevdemokrati 
till klassrummet. Att på det sättet aktivt stimulera eleverna kan ses som 
en strategi för att öka deras egenintresse utav fysikämnet. Användandet 
av en sådan strategi får stöd utav Sjøberg (2010) som har, precis som 
tidigare beskrivits, dragit en slutsats om att just ungdomars intressen 
spelar  stor  roll  för  hur  de  väljer  att  studera  respektive  inte  studera 
naturvetenskap.  Det  är  intressant  att  jämföra  hur  lärargruppen  som 
helhet, utifrån enkätsvaren, ansåg att elevgruppens påverkan var liten 
med hur de som individer, i samtalet runt just den enkätfrågan, gett en 
bild utav att elevgrupperna faktiskt påverkar hur de arbetar. Gränsen 
mellan  vad  som  är  “liten  påverkan”  respektive  “stor  påverkan”  kan 
tänkas spela in i  sådan mån att  avståndet mellan de två alternativen 
upplevdes vara för stort. 

Metoddiskussion
Att spela in och transkribera intervjuerna upplevdes som tidskrävande 
men ändå positivt på grund av det stöd som de utskrivna intervjuerna 
gav under bearbetningen av insamlat material. 

De deltagande lärarnas ålder var inte en faktor som togs in i den här 
undersökningen.  Även  om  ålder  pekas  ut  som  en  viktig  faktor  av 
Siorenta  och  Jimoyiannis  (2008)  visar  även  statistik  från  Statistiska 
Centralbyrån  (2007)  att  tillgången  och  användningen  av  datorer  och 
internet  på  fritiden  ökar.  Samtidigt  visar  ny  statistik,  även  den  från 
Statistiska  Centralbyrån  (2010),  även  att  andelen  människor  med 
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tillgång till datorer och internet på arbetsplatsen är relativt jämn över 
olika  åldersgrupper.  Utifrån  dessa  rapporteringar  skulle  man  kunna 
argumentera  för  att  ålder  är  en  faktor  som  blir  mindre  relevant  för 
datoranvändning  nu  och  i  framtiden  i  takt  med  att  datorvanan  hos 
befolkningen ökar. Ännu en anledning till att inte ta hänsyn till lärarnas 
ålder inom den här undersökningen, och exempelvis letat lärare med 
viss  åldersspridning,  var  att  det  skulle  ha  förändrat  och  begränsat 
urvalsprocessen ytterligare ett steg i sådan mån att det hade varit svårt 
att hitta lämpliga lärare till urvalsgruppen för den här undersökningen. 

Genusperspektivet  var  även  det  en  faktor  som  inte  hade  en  stark 
betydelse för urvalet och den här undersökningen även om viss hänsyn 
togs till  att  få  en,  utifrån kvantitativa mått,  relativt  jämlik fördelning 
mellan  manliga  och  kvinnliga  lärare  inom urvalsgruppen.  Åter  igen, 
som i fallet med åldersfördelningen, kan det argumenteras för att mer 
tonvikt vid genusperspektivet skulle ha begränsat urvalsprocessen till 
sådan  nivå  att  det  skulle  ha  varit  svårt  att  hitta  lämpliga  lärare  till 
urvalsgruppen för den här undersökningen.

I samband med utformningen av enkätfrågorna som användes kunde 
mer fokus ha lagts på att få en ökad språklig bredd, för att undvika att 
två utav frågorna (fråga ett  och tre,  se  Bilaga 2) fick en relativt  liten 
språklig variation. Det kan även tänkas att det bland svarsalternativen 
på fråga fyra (se Bilaga 2) hade kunnat finnas ytterligare en “nyans”, ett 
slags mellanläge mellan alternativen “stor”  och “liten”.  Att  medvetet 
utelämna  den  nyansen  har  sin  grund  i  att  undvika  att  få  ett  slags 
bekväm gyllene medelväg bland svarsalternativen. 

Förslag till framtida fördjupning 
Den här undersökningen skrapar verkligen på ytan till  en spännande 
värld. En ingång för att gå djupare skulle kunna vara att i detalj studera 
vad som sker inom den laborativa miljön när den här typen av metoder 
används.

Ytterligare en ingång skulle kunna vara att göra ett utvecklingsarbete 
tillsammans  med  en  undervisande  lärare  och  studera  hur  den 
didaktiska  utformningen  tar  form  och  finns  med  i  hela 
utvecklingscykeln. 

Ännu  en  ingång  finns  i  att  studera  hur  nutidens  snabba  tekniska 
utveckling och yttre faktorer påverkar och förändrar förutsättningarna 
att använda det här arbetssättet inom den framtida gymnasieskolan. 

Till  sist  skulle  det  vara  intressant  att  undersöka  hur  dagens 
gymnasieelever uppfattar den här typen av arbetssätt och det lärande 
som sker i den associerade miljön. 
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Bilaga 1

Du och din klass arbetar med ett delområde inom fysiken. Kan du 
berätta hur din fysikundervisning är upplagd?
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Bilaga 2
Under en RealTime Physics laboration används olika mätsensorer, kopplade till en 
dator, för att samla in mätdata. Med datorns hjälp kan laboranterna, i realtid, 
grafiskt se resultat, vilket betyder att de via ett aktivit experimenterande kan se 
hur olika faktorer påverkar resultaten de får. 

Metoden innebär alltså att elever arbetar i grupper om 2-4, och kräver hög 
interaktivitet mellan laborant och laborationsmiljön samt att varje 
laborationsgrupp har tillgång till en uppsättning av sensorer, datorer och annan 
laborationsutrustning.

RealTime Physics är alltså en metod som tar tillvara på datorns kapacitet i 
samband med laborationer. Den här enkäten refererar till den här typen av 
metoder genom att kalla dem metoder med IKT-stöd, förkortat MIKT. 

1) Skulle du vilja använda MIKT?
[ ] Jag använder redan en metod av den typen
[ ] Gärna
[ ] Eventuellt
[ ] Inte alls

2) För att använda MIKT behöver jag

Instämmer 
ej

Instämmer 
delvis

Instämmer Instämmer 
helt

a mer teknisk utrustning
b mer teknisk kompetens
c göra omfattande förändringar av 

lokaler
d göra mindre förändringar av lokaler
e tid att komma igång
f mer kunskap om MIKT
g ändra min inställning om MIKT
h inget mer

3) Möjligheterna för mig att arbeta med MIKT är
[ ] Jag arbetar redan på det sättet.
[ ] Stora, jag är övertygad om att få det stöd jag behöver.
[ ] Osäker, det är tveksamt om stöd kan fås.
[ ] Små, jag har försökt men utan framgång.
[ ] Jag saknar intresse för att arbeta på det sättet.
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4) Vilken påverkan har följande faktorer för ditt användande av MIKT? 

Ingen alls Liten Stor Fullständig
a Mitt intresse
b Min tidigare erfarenhet
c Min tekniska kompetens
d Elevgrupperna jag har.
e Undervisningslokalerna jag använder.
f Teknisk utrustning jag har tillgång 

till.
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Bilaga 3

Datum: 
Namn: 
Ref.nr. 

Inspelning av intervju
[ ] Spelas in.
[ ] Spelas inte in.

Berätta om upplägget
intervju
enkät
anteckningar

Hantering av insamlat material
forskningssyfte
aktsam hantering
anonymitet

Återkomma senare om något är väldigt oklart är
[ ] Ok. [ ] Email. [ ] Telefon
[ ] Inte ok.

Länk till uppsatsen efter publicering
[ ] Nej tack.
[ ] Ja tack. Email adress:  _______________________________
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