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Sammanfattning 

Detta är en studie som undersöker fysiklärares inställningar kring området joniserande 

strålning samt hur de upplever arbetsförutsättningarna inom detta område. Studien tar även 

upp skillnader mellan nya och gamla kursplaner (Lpf94 och Gy11) och läromedel.  

 I studien intervjuades sex gymnasielärare och fyra läroböcker analyserades. Som teori har 

Post normal science (PNS) använts, vilket är en vetenskapsteori som förespråkar att man 

erkänner och tillåter utomstående aktörer och andra discipliner än sin egna komma in i 

diskussionen. PNS kräver att man ser på saker från flera olika synvinklar och ämnesområden 

för att få en helhet. Enligt Ravetz (1990) brukar PNS tillämpas när fakta är osäkra, värdena 

omtvistade och insatserna höga samt när problemet innehåller lika mycket politik och 

värdering som vetenskap. 

 Resultatet av studien visade att lärarna hade en ganska lugn inställning till joniserande 

strålning, ofta med en vetenskaplig grund för sina argument och åsikter. Studien visade också 

på att undervisningens utformning inte gav eleverna en mångfacetterad bild av 

strålningsområdet. Detta eftersom lärarna arbetade isolerat i sitt ämne utan något samarbete 

med lärare i andra ämnen. Till sist visade studien att det inte fanns några tydigt uttryckta 

skillnader mellan den gamla och nya kursplanen och läromedel kring fältet joniserande 

strålning, trots att lärarna upplevde vissa skillnader.  

 För att eleverna ska kunna få en helhetsbild kring ett område tror jag att det krävs att 

lärarna och skolan arbetar med att ge eleverna verktyg för att koppla samman olika synsätt 

och förslagsvis använder sig av PNS. 

Nyckelord: Joniserande strålning, attityder, fysiklärare, post normal science 
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1. Inledning 
En av anledningarna till att jag intresserade mig för fysik var att man med fysiken kan 

förklara omvärlden. Det innebär också att vi kan förklara och bättre förstå olika diskussioner 

som förs i samhället med hjälp av våra kunskaper i fysik. Ett tydligt exempel på detta är 

området energikällor och speciellt kärnkraft. När jag var yngre så hörde och såg jag ofta både 

vuxna och media diskutera fördelar och nackdelar med kärnkraftsverk, men det var först i 

fysikundervisningen som det gavs en fysikalisk förklaring till vad kärnkraft egentligen är och 

hur kärnkraftsverk fungerar. Den fysikaliska förklaringen går då att använda sig av för att 

koppla ihop kärnkraften med ett ekonomiskt-, politiskt-, miljö- och därmed också 

helhetsperspektiv. Denna koppling är, enligt mina egna erfarenheter, väldigt sällsyn i skolans 

värld, både i grundskolan, gymnasiet och på universitet. De olika skolämnena tar upp sin del 

av området, medan kopplingen däremellan lämnas till eleverna själva. Det blir då lätt att vissa 

delar hamnar mellan de olika ämnen och därmed försvinner helt.  

Under min utbildning och mina VFU-perioder har jag funderat på hur jag som lärare i ett 

ämne ska hantera områden som är lite flytande och egentligen blir kompletta först vid 

samarbete med andra ämnen. Några av dessa ämnen kan dessutom vara politiskt känsliga och 

jag måste då som lärare hantera att både jag och eleverna har personliga åsikter. Man kan då 

fundera om lärarens personliga attityd hänger ihop med hur undervisningen ser ut och hur 

attityden kan påverka undervisningen.  

Eftersom fältet strålning gott och väl uppfyller den ovan beskrivna problematik har jag valt att 

fokusera på detta under mitt examensarbete. Jag har valt att begränsa mig till joniserande 

strålning, då detta dessutom ofta är aktuella ämnen i samhällsdebatten och i media. Exempel 

på detta är kärnkraftverk, radon, medicinsk strålning och solning samt konsekvenserna av 

dessa. I Sverige jobbar Strålsäkerhetsmyndigheten med frågor kring strålning och säkerhet. 

De rapporterade i slutet av mars i år att ”målet säker strålmiljö uppfylls på alla punkter utom 

en, UV-strålning. Där går trenden åt fel håll.” Detta är på grund av att antalet hudcancerfall i 

Sverige ökar varje år. 

Det går också att visa att detta är ett aktuellt ämne genom att dra paralleller till det som hände 

för två år sedan i Japan, en reaktor i Fukushima drabbades av härdsmälta efter en tsunami. 

Detta har nämnts till och från i media, men jag har inte upplevt att detta är något man 

diskuterat speciellt mycket i skolorna, varken på universitetet eller på de gymnasieskolor jag 

besökt under denna period i samband med VFU. De få gånger det har tagits upp har det varit 

isolerat till fysikämnet och inget helhetsperspektiv har diskuterats. Till exempel vilken 

ekonomisk påverkan en kärnkraftsolycka har, både för personerna som bor i närheten av 

olyckan, men också för omvärlden som bedriver till exempel handel med det olycksdrabbade 

landet. Det finns också ett biologiskt perspektiv som kan tas upp och knytas ihop med de 

andra. Hur påverkas de personer som befann sig i närheten? De kan dels själva ha blivit utsatt 

för strålning, men även omgivningen som de lever i har blivit bestrålad. Det går även att ta 

upp hur naturfenomen påverkar andra saker i vårt samhälle (i detta fall hur en jordbävning 

påverkar kärnkraften och därmed energiförsörjningen). 

Under 2011 infördes nya läroplaner i skolan. En intressant fråga är om det finns någon 

skillnad på de nya och gamla läroplanerna inom området strålning och i så fall hur denna 

förändring ser ut. Studerar man läroplaner för fysik finns det mycket stöd för undervisning om 

strålning samt risker med strålning. Både i grundskolans senare del och i gymnasiekurserna i 

fysik. I detta arbete har fokus lagts på gymnasieskolan, då detta är inriktningen på min 
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utbildning. En annan aspekt är allmänbildande frågor. Till exempel så står det i läroplanen för 

gymnasieskolan (inte kopplat till ett specifikt ämne) att ”eleverna ska också ges möjlighet till 

etiska diskussioner om naturvetenskapens roll i samhället” (Skolverket, 2011, s.48). Det går 

även att hitta stöd för att ta upp dessa områden i andra ämnen. Ett av dessa ämnen är biologi 

där det bland annat står ”Samband mellan levnadsförhållanden, hälsa och sjukdom. Etik i 

medicinska frågor.” (Skolverket, 2011, s.6).  

Den teori som används är post-normal vetenskap, eller post normal science (PNS). Med 

utgångspunkt i denna teori föreslås att olika skolämnen måste samarbeta för att eleverna ska 

kunna få en fullständig bild kring ett område och därmed kunna skapa sig en egen 

uppfattning. Kunskap inom endast ett ämne ger också endast en synvinkel att betrakta 

området från. Detta är något som ofta används vid miljöfrågor då man ofta behöver flera 

synsätt. Kärnkraft ett tydligt exempel, eleverna kan inte endast undervisas i det rent 

fysikaliska synsättet kring kärnkraft för att förstå problematiken. Det krävs att man blandar in 

till exempel biologi, historia och samhällskunskap för att få flera synsätt samt en helhetsbild 

och därmed kan förstå vad debatterna handlar om. Ett annat exempel på detta är området 

radon som kan ses som antingen ett stort samhällsproblem eller som ett väldigt litet problem 

beroende på vilken synvinkel man har. Om detta skriver Karlsson (1988a), då detta var ett 

väldigt aktuellt ämne under den perioden. Samtidigt som Statens strålskyddsinstitut skriver att 

radon är ett stort hälsoproblem i vårt samhälle, då det kan orsaka lungcancer, uttalade sig 

Statens planverk att riskerna med radon var överdrivna. Karlsson skriver att en jämförelse 

mellan radon och kärnkraften kan göras. Karlsson menar på att många oroade sig för och ville 

att kärnkraften skulle avvecklas vilket var meningen under 80-talet medan ingen talade om 

radon, som dödade många. Det om var som var aktuellt i samhällsdebatten styrde vad man 

ansåg vara en risk i samhället.  

Min förhoppning med detta examensarbete är att jag kan få, och även hjälpa andra lärare att 

få, större insikt i hur man kan förhålla sig till komplexa områden i undervisningen där en 

utökad helhetskunskap krävs för att eleverna ska få förståelse.  
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1.1     Syfte 

Syftet med detta arbete är att få en djupare insikt i hur fysiklärare kan arbeta med komplexa 

områden där egna åsikter och attityder kan ha stor påverkan samt andra ämnen är indirekt 

inblandade. I synnerhet utforskas i denna studie fältet joniserande strålning.   

 

 

1.2     Frågeställningar 

Följande frågeställningar har formulerats för att uppfylla syftet: 

 

o Vilka attityder och riskuppfattningar har lärare kring joniserande 

strålning?  

 

o Hur upplever lärarna förutsättningarna för undervisning om 

joniserande strålning? 

 

o Har detta område förändrats i och med införandet av nya 

läroplaner, Gy11 jämfört med Lpf94? 
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2. Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel presenteras den teori som används i denna studie samt begrepp som anses vara 

extra viktiga att definiera. Detta kommer att användas för att analysera resultaten av studien.  

 

2.1 PNS – Post Normal Science 
Post normal science (PNS), eller på svenska postnormal vetenskap (PNV), är en 

vetenskapsteori som innebär bland annat att man erkänner och tillåter utomstående aktörer 

och andra discipliner än sin egna komma in i diskussionen. PNS brukar tillämpas när “facts 

are uncertain, values in dispute, stakes high /…/ and the framing of the problem involves 

politics and values as much as science” (Ravetz, 1990). Det vill säga det är inte självklart 

vilken synvinkel man ska använda sig av för att förstå problemet utan PNS bör användas och 

därmed se alla synvinklar som rättfärdiga. 

 

Det går också att beskriva post normal science som ett hjälpmedel för att föra ihop olika 

synvinklar från olika vetenskaper, och därmed lättare kunna se hela samhällsnyttan. Beilin & 

Bender (1990) beskriver ett projekt med att få mer tvärvetenskapliga synsätt. De använder sig 

bland annat av exemplet att beskriva Påsköns undergång ur en biologs och en arkeologs 

synvinklar. Detta visar att förklaringarna kan se väldigt olika ut beroende på vilken 

vetenskapsdisciplin man utgår ifrån. En av studenterna som deltog i projektet beskrev PNS 

som ”I like to think of this view as a wave rolling in on the beach: PNS is the forefront, 

surging forward along the beach of knowledge. The grains of sand fly roughly around in the 

white waters of the PNS wave crest, until they clump together and are deposited along the 

beach as new paradigms.” (Beilin & Bender, 1990, s.159) 

 

Många vetenskapliga artiklar som använder sig av PNS behandlar miljöfrågor. På grund av att 

miljöproblem och miljöfrågor är komplexa och tillåter många olika infallsvinklar är dessa ett 

bra exempel för att visa nyttan med PNS. Det är frågor där man bland annat behöver ta 

hänsyn till fysikers, biologers, politikers, ekonomers och historikers åsikter. Med PNS anses 

man ta hänsyn till alla dessa och värdera dem alla som vetenskap för att få en helhetsbild. 

Karlsson (1988b) beskriver hur politiker ofta fokusera på fel risker för att de inte ser helheten. 

Genom att använda sig av PNS och se helheten och värdera alla risker kan man bättre förstå 

vilka diskussioner som krävs och vilka prioriteringar som bör göras.  

 

2.2 Definition av attitydbegreppet 
Begreppet attityd används i denna studie, vilket kan vara ett komplext begrepp som behöver 

definieras. Nationalencyklopedin (2013) skriver om innebörden av termen attityd att ”inom 

socialpsykologin och andra vetenskaper används termen attityd vanligen för en varaktig 

inställning som har byggts upp genom erfarenheter och kommer till uttryck i att man är för 

eller emot något (ett attitydobjekt).” Det vill säga attityd avgör om man är positivt eller 

negativt inställd till något och det byggs upp under en lång tid av erfarenheter. 

Det finns fler som har definierat attityd, Kind et al. (2007) använder definitionen att attityder 

är de känslor som en person har om ett objekt baserat på deras föreställningar och tankar om 

objektet. Reid (2006) skriver att man måste ha en viss kunskap om vad saker innebär för att 

kunna ha en attityd kring det. Ett exempel som tas upp är att för att ha en attityd kring 

fysikämnet måste elever ha viss kunskap om vad fysikämnet innebär.”One of the aspects of 
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attitudes which has more or less universal agreement is that they involve the cognitive, 

affective and behavioural.” (Reid, 2006, s.8). Dessa förklaringar har använts som tolknings 

verktyg av begreppet attityd i denna studie. 

 

  



 
 

6 
 

3. Bakgrund 
I detta kapitel presenteras en bakgrund till denna studie. Här tas det upp vad skolverket säger 

om området joniserande strålning i form av kursplaner och läroplaner. I kapitlet beskrivs 

också ett antal begrepp och fenomen samt tidigare forskning och studier som anses som 

relevanta för denna undersökning.  

 

3.1 En koppling till läroplaner och kursplaner 
I denna studie har läroplaner och kursplaner från olika ämnen både i grundskolan samt 

gymnasiet studerats. Detta för att få en bild hur det ser ut genom skolgången och inte bara 

isolerat i fysikämnet på gymnasienivå som arbetet fokuserar på. Här nedan så presenteras det 

som anses mest relevant för denna studie, det vill säga läroplaner och kursplaner från 

gymnasieskolan. Detta är uppdelat under två rubriker, läroplaner från Gy2011 och tidigare 

läroplaner, Lpf94. De från Gy2011 är de som till största del användes i skolorna när denna 

studie gjordes, undantaget är de elever som gick sista året på gymnasieskolan som gick enligt 

Lpf94. 

 

3.1.1 Gy2011 

I Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011, kallad 

Gy2011, står det att ”Eleverna ska också ges möjlighet till etiska diskussioner om 

naturvetenskapens roll i samhället” (Skolverket, 2011, s.48). Risker med olika strålningskällor 

i samhället passar i hög grad in här.  

Om man går vidare och tittar vad det står om ämnet fysik på gymnasiet kan man hitta 

följande: 

 

Undervisningen ska också bidra till att eleverna, från en naturvetenskaplig 

utgångspunkt, kan delta i samhällsdebatten och diskutera etiska frågor och 

ställningstaganden. (Skolverket, 2011, s.1) 

 

 

Ett exempel på detta är att kunna ta ställning i kärnkraftsdebatten eller diskutera frågor kring 

användning av strålning i medicinskt syfte. Vidare står det att: 

 

 

Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar förmåga att 

kritiskt värdera och skilja mellan påståenden som bygger på vetenskaplig 

respektive ickevetenskaplig grund. (Skolverket, 2011, s.1)  

 

 

Eleverna ska alltså lära sig skilja på information beroende på vart den kommer ifrån och i 

vilket sammanhang. De bör till exempel kunna skilja på om de läst något i en tidning, hört en 

kompis säga något eller läst i en faktabok. 
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Undervisningen i ämnet fysik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla 

följande: […] Kunskaper om fysikens betydelse för individ och samhälle. 

(Skolverket, 2011, s.1) 

 

 

Allt detta visar på att eleverna inte endast ska få möjlighet att beskriva ett ämne med rena 

fysikaliska termer utan även kunna värdera och diskutera innebörden av de kunskaper de 

skaffar sig. Eleverna bör kunna sätta fysiken i ett sammanhang i samhället och få insikt om 

betydelsen av den.  

 

Enligt ämnesplanerna är det framförallt i kursen fysik1 som området strålning ingår. I 

ämnesplanen för fysik 1 hittar man bland annat följande som går att koppla till joniserande 

strålning:  

 

 

 Under rubriken Strålning inom medicin och teknik: 

 

 

Radioaktivt sönderfall, joniserande strålning, partikelstrålning, 

halveringstid och aktivitet. (Skolverket, 2011, s3) 

 

 

Växelverkan mellan olika typer av strålning och biologiska system, 

absorberad och ekvivalent dos. Strålsäkerhet. (Skolverket, 2011, s3) 

 

 

Tillämpningar inom medicin och teknik. (Skolverket, 2011, s3) 

 

 

 Under rubriken Fysikens karaktär, arbetssätt och matematiska metoder: 

 

 

Ställningstaganden i samhällsfrågor utifrån fysikaliska 

förklaringsmodeller, till exempel frågor om hållbar utveckling. 

(Skolverket, 2011, s4) 

 

 

I ämnesplanerna för biologi i gymnasiet finns det inte så mycket om strålning eller liknande. I 

ämnesplanen för biologi 2 där det står det följande:  

 

 

Samband mellan levnadsförhållanden, hälsa och sjukdom. Etik i 

medicinska frågor. (Skolverket, 2011, s.6) 

 

 

Detta kan man koppla till frågor kring bland annat användning av strålning inom sjukvården. 

Men även till användning av kärnkraft, UV-strålning från solen och radon i hus, då riskerna 

med detta påverkas av våra beteenden och hur vi lever. 
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Man kan även hitta stöd för att ta upp och diskutera liknande frågor bland annat ämnena 

historia och samhällskunskap. 

 

 

 

3.1.2 Tidigare läroplan, Lpf94 

Under hösten år 2011 började nya läroplaner i gymnasieskolan föras in. Dessa har därmed 

använts i cirka ett och ett halvt år. Elever som går sista året på gymnasiet går fortfarande 

under de tidigare läroplanerna, Lpf94. I kursplanen för fysik från Lpf94 står det att: 

 

Syftet är även att bidra till elevernas naturvetenskapliga bildning så att de 

kan delta i samhällsdebatten i frågor med anknytning till naturvetenskap. I 

detta ingår att analysera och ta ställning i frågor som är viktiga för både 

individen och samhället, som t.ex. energi- och miljöfrågor samt etiska 

frågor med anknytning till fysik, teknik och samhälle. (Skolverket, 2000) 

 

I kursen fysik B, där området strålning ligger, står det att mål efter avslutad kurs, eleven ska: 

 

ha kunskap om joniserande strålning, radioaktivt sönderfall, fission och 

fusion samt kunna använda massa – energiekvivalensen för att göra 

beräkningar inom kärnfysiken. (skolverket, fysik B, 2000) 

 

 

kunna beskriva och analysera några vardagliga, medicinska och tekniska 

tillämpningar med hjälp av fysikaliska begrepp och modeller. (skolverket, 

fysik B, 2000) 

 

 

kunna diskutera miljöfrågor och etiska frågor med anknytning till fysiken. 

(skolverket, fysik B, 2000) 
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3.2 Joniserande strålning 
Joniserande strålning är ett samlingsnamn på strålning med tillräckligt hög energi för att slå ut 

elektroner ur atomer, atomerna blir då elektriskt laddade joner. När radioaktiva ämnen 

sönderfaller uppkommer joniserande strålning i form av beta-, alfa- och gammastrålning 

(Strålsäkerhetsmyndigheten, 2011a). Joniserande strålning kan delas upp i 

elektromagnetiskstrålning (gammastrålning eller röntgenstrålning) och partikelstrålning (alfa, 

beta eller neutronstrålning). Det finns både naturligt förekommande joniserande strålning och 

joniserande strålning åstadkommen av människan. Den naturligt förekommande joniserande 

strålningen kommer från ”rymden (kosmisk strålning) och från radioaktiva ämnen som finns i 

marken, i den egna kroppen samt i inomhusluften i form av bland annat radon.” (Andersson 

et. al., 2007, s. 11). Joniserad strålning framkallad av människan kommer till största del från 

medicinsk utrustning (som man kommer i kontakt med vid röntgendiagnostik under tandläkar- 

och sjukhusbesök samt vid strålningsbehandlingar vid till exempel cancer) samt kärnkraft 

(kärnkraftverk och provsprängningar av kärnvapen framförallt under 50- till och med 80-

talet). Det sker även en mindre mängd utsläpp av joniserande strålning vid forskning och 

industrier. (Andersson et. al.) 

  

Joniserande strålning kan påverka oss människor. Strålsäkerhetsmyndigheten varnar att ”om 

en person blir utsatt för höga doser av joniserande strålning kan kroppens celler skadas eller 

dö. Hur stor skada som uppstår beror på hur mycket och vilken typ av joniserande strålning 

personen utsätts för.” (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2011a).  

Det finns ett antal olika begrepp och enheter som hör ihop med strålning. Enheten becquerel 

(Bq) anger hur många sönderfall som ett radioaktivt ämne avger per tidsenhet, 

sönderfall/sekund. Enheten gray (Gy) anger hur mycket energi per viktenhet (1 Gy= 1 

joule/kg) som kroppen tar upp vid bestrålning, enheten tar inte hänsyn till hur skadlig 

strålningen är eller vilken del av kroppen som bestrålas. Till sist finns enheten sievert (Sv), 

som anger effektiv stråldos. Sievert tar hänsyn både till vilken typ av strålning som kroppen 

utsätts för samt vilka organ som blivit bestrålade. (Olika organ är olika känsliga för strålning.) 

I dagligt tal är sievert det man oftast menar med stråldos. ”Effektiv stråldos kan räknas om till 

risk för sena skador t.ex. i form av cancer. 1 Sv motsvarar 5 procents risk att stråldosen leder 

till att en dödlig tumör utvecklas någon gång senare i livet” (Andersson et. al., 2007, s.14). 

 

 

3.3 Strålning inom vården 
Strålning inom vården används för att med olika tekniker ta diagnostiska bilder på kroppens 

delar. Strålning kan också användas för behandling av vissa sjukdomar, till exempel olika 

typer av cancer (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2010b). 

Två skilda effekter kan uppkomma när levande vävnad blir bestrålad, stokastiska och 

deterministiska. Stokastiska är slumpmässiga skador, de uppträder ofta efter en lång tid och 

kallas även sena effekter. När man talar om stokastiska skador kan man endast prata om 

sannolikheten att en skada ska uppkomma, sannolikheten beror på stråldosens storlek. Till 

stokastiska skador hör cancer och ärftliga skador. Celler som utsätts för strålning kan skadas 

men i normalfallet reparerar kroppen cellen eller stöter bort den defekta cellen. 

Deterministiska strålskador visar sig med säkerhet vid en viss stråldos, dessa skador uppträder 

ofta en kort tid efter bestrålning och kallas akuta strålskador. Mycket höga stråldoser kan ge 

akuta strålskador. För akuta strålskador pratar man om doser på 1 Gy och uppåt. Detta går att 
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Tabell 1: Stråldos från några vanliga undersökningar i vården 

samt bakgrundstrålning. Källa: Strålsäkerhetsmyndigheten, 2011 

jämföra med medelsvenskens stråldos under ett år på 4 mSv/år. (Isaksson, 2011). Det är alltså 

väldigt sällsynt med akuta strålskador.  

Vid undersökningar/behandlingar ska läkarna alltid bedöma nyttan med undersökningen 

jämfört med risken. Olika undersökningar varierar mycket i vilken stråldos de ger. En 

undersökning som görs ofta är vanlig tandläkarröntgen, detta ger stråldosen 0,005 mSv (två 

bilder).  Detta går att jämföra med en mammografiundersökning som ger stråldosen 0,2 mSV 

eller en lång flygresa till exempel en atlantflygning som ger 0,05 mSv. 

(Strålsäkerhetsmyndigheten, 2010b). I tabell 1 syns fler stråldoser vid olika undersökningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Radon 
Radon är ett radioaktivt grundämne där den vanligaste isotopen, Rn-222 har halveringstiden 

3,8 dygn (Nordling & Österman, 2006).  Radongas är inte farlig i sig men när den sönderfaller 

avger den skadlig joniserande strålning. Radon är svårt att upptäcka utan mätutrustning 

”Radon luktar inte, syns inte och smakar ingenting; det enda sättet att upptäcka radon är att 

mäta” (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2012a)  

Vissa hus kan vara byggda på en grund eller av material som kan avge radon till 

inomhusluften.”Radonet ger då via inandning en intern exponering för alfastrålning.” 

(Andersson et. al., 2007, s.12). Radon kan orsaka skador på lungorna samt öka risken för 

lungcancer och radon är, näst efter rökning, den vanligaste orsaken till lungcancer (Andersson 

et. al., 2007). ”Radon i bostäder orsakar 500 lungcancerfall per år i Sverige, vilket motsvarar 

ungefär 15 procent av alla lungcancerfall” (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2012a). Dessutom kan 

radon förekomma i dricksvattnet. Om vattnet kommer ifrån källor i berggrunden innehåller 

det alltid en viss mängd radon medan vatten från sjöar eller ytvattentäkter knappt innehåller 

något radon. Kommunalt vatten renas från radon, men i egna brunnar kan det förekomma 

högre halter av radon. Faran med radon i dricksvatten är att det kan avges till inomhusluften 

och därmed andas in av människor. Cirka 10 av de 500 lungcancerfall som orsakas av radon 

årligen beror på radon i dricksvattnet (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2012a). De vanligaste 

källorna till radon i inomhusluften visas i figur 1.  

 

 

 

Undersökning Dos 

Bakgrundsstrålning ~ 1 mSv/år 

Tandläkare (två bild) 0,005 mSv 

Mammografi 0,02 mSv 

Konventionell röntgen lungor 0,05 mSv 

Skiktröntgen buk 2,2 mSv 

Skiktröntgen buk 10 mSv 
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Av de möjliga källorna till radon i inomhusluften är marken den största källan. Det finns 

radon i luften inuti marken och genomsläpplig mark och otät husgrund kan ge upphov till 

höga radonhalter inomhus. Det byggnadsmaterial som avger mest radon är blå lättbetong som 

tillverkades mellan åren 1929 till 1975, men nu är förbjuden (Isaksson, 2011). Alla dessa 

faktorer tillsammans med dålig ventilation kan ge upphov till stora koncentrationer av radon i 

inomhusluften.  

 

 

3.5 Ultraviolett strålning 
Ultraviolett strålning (UV-strålning) är strålning som kommer från solen men kan också 

tillverkas på konstgjord väg (till exempel i ett solarium). UV-strålning är svagt joniserande 

strålning. Det är elektromagnetisk strålning med kortare våglängd än det synliga ljuset. Denna 

strålning är därmed inte synlig för våra ögon. UV-strålning är ljus inom våglängderna 10 till 

400 nm och kan delas upp i tre olika områden, UV-C (200-280 nm), UV-B (280-315 nm) och 

UV-A (315-400 nm) Osborn & Young (1998). 

UV-strålning kan vara skadligt för människan och påverkar framförallt vår hud. Förenklat går 

det att säga att strålning som är mer energirik (strålning med kortare våglängd) är skadligare 

för oss. (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2012b) Ultraviolett strålning kan på kort sikt ge huden 

brännskador och på lång sikt orsaka hudcancer (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2010a). UV-A 

strålning som är den minst energirika och det är denna som gör pigmentet i huden mörkare. 

UV-A strålning tränger ner i hudens djupare skikt och kan göra så att huden åldras i förtid och 

även orsaka hudcancer. UV-B strålning filtreras bort till en viss del av ozonskiktet i 

atmosfären. Det är denna strålning som framförallt är skadlig och orsaken till att huden kan 

brännas. UV-B strålning gör också så att huden åldras i förtid och kan orsaka hudcancer. UV-

C strålning är den mest energirika men når inte jordytan pågrund av att den absorberas i 

atmosfären (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2012b). 

 

Figur1: Skiss över möjliga källor till radon. Dessa är: byggnadsmaterial, 

luften, dricksvatten och marken/bergrunden. 
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Siffror visar att hudcancer, orsakat av UV-strålning, ökar, ”Malignt melanom orsakar nu mer 

än 400 dödsfall i Sverige varje år.” (Andersson et. al., 2007, s.7). Andersson et. al. skriver att 

hur stor exponering av UV-strålning som människor utsätts för till största del beror på 

beteende. Exempel på faktorer som påverkar är hur lång tid man vistas i solen, vilken tid på 

dagen och hur man skyddar sig. Hudcancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige 

och våra solvanor är antagligen den vanligaste orsaken till att drabbas 

(Strålsäkerhetsmyndigheten, 2012b). Den senaste rapporten från Cancerfonden visar att 

hudcancer har ökat med 20 procent för kvinnor mellan 2010 och 2011. Den genomsnittliga 

ökningen för hudcancer under de senaste tio åren ligger runt 6 procent. Cancerfonden skriver 

att ”den stora ökningen antas bero på sol- och semestervanor då huden oskyddad utsätts för 

stark ultraviolett strålning.” (Cancerfonden, 2013, s.18) 

 

 

 

3.6 Strålsäkerhetsmyndighetens arbete 
I Sverige finns det en myndighet som arbetar med strålskydd och kärnsäkerhet, 

strålsäkerhetsmyndigheten. De arbetar med all sorts strålning, kärnkraft, radon, UV-strålning, 

magnetfält och så vidare. Strålsäkerhetsmyndigheten finansierar även forskning inom området 

och beslutar om föreskrifter.  

I Sverige har Naturvårdsverket 16 miljökvalitetsmål där ett handlar om säker strålmiljö och 

det har Strålsäkerhetsmyndigheten ansvar för. Målet om säker strålmiljö är uppdelat i fyra 

huvudrubriker som är: 

 

 Strålskyddsprinciper  

 Radioaktiva ämnen   

 UV-strålning – Målet är att antalet årliga fall av hudcancer som är 

orsakade av UV-strålning ska vara lägre än vad det var år 2000. 

 Elektromagnetiska fält (EMF)  

Figur 2: Till vänster syns UV-A strålning tränga igenom huden och till 

höger syns UV-B strålning med kortare våglängd, tränga ner genom 

huden. Bildkälla: http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/start/Sol-och-

solarier/njut-av-solen/UV-stralning/ 

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/start/Sol-och-solarier/njut-av-solen/UV-stralning/
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/start/Sol-och-solarier/njut-av-solen/UV-stralning/


 
 

13 
 

 I Naturvårdsverkets senaste rapport kunde man läsa att ”vår bedömning är att samtliga delar 

av Säker strålmiljö uppnås till 2020, förutom den del som handlar om UV-strålning. Där går 

utvecklingen åt fel håll. För att uppnå denna del ska färre drabbas av hudcancer än år 2000, 

men trenden är tyvärr den motsatta. Antalet hudcancerfall fortsätter att öka” 

(Strålsäkerhetsmyndigheten, 2013). 

 

 

3.7 Tidigare forskning 
Det finns några tidigare studier som är relevanta för detta arbete dessa presenteras här nedan 

under olika rubriker.  

 

3.7.1 Media och kontextens påverkan på uppfattningen om joniserande 

strålning 

Ett antal studier har undersökt vad elever har för attityder till strålning. Lijnse, Eijkelhof, 

Klaassen, & Scholte (1990) skriver om en undersökning som gjordes 1990 strax efter 

Tjernobylolyckan som skedde 1986. De undersökte elevers idéer och tankar om joniserande 

strålning och jämförde dem med massmedias ställning i frågorna. Efter Tjernobylolyckan 

började de samla in data från media. De spelade in klipp från radio och tv och samlade på 

tidningsartiklar från media i Nederländerna. Allt handlade om Tjernobylolyckan eller 

strålning. Detta insamlande av material pågick i två månader. Sedan fick 312 elever svara på 

en enkät som utformades efter analysen av media. De fick bland annat svara på frågor om 

Tjernobylolyckan och även förklara innebörden vissa vetenskapliga begrepp. Alla elever som 

deltog hade ännu inte haft någon undervisning i radioaktivitet i skolan. Vid analysen av media 

kom undersökningen fram till att experter spelade en dubbel roll i det hela. Antingen gav de 

korrekt fakta som media kunde föra vidare, men då var det ofta för svårt och komplext för 

allmänheten att förstå. Eller så försökte experterna förenkla för att allmänheten skulle förstå 

men det blev då felaktiga förenklingar. Överlag fann man vid analysen att medias roll var 

förvirrande, begrepp blandades ihop samt användes felaktigt och experter citerades felaktigt. 

När elevernas svar på enkäterna analyseras kom man fram till att elevernas tankar och media 

följer varandra ganska väl. ”The correspondence between pupils' ideas and mass-media 

information appears to be striking.” (Lijnse et. al., 1990, s.67) Författarna skriver att 

massmedias information om Tjernobyl ofta var felaktig eller ofullständig men speglar väl 

elevernas tankar om kärnkraft. Dessa tankar och idéer som eleverna har blir dessutom 

förstärkta hela tiden och kan strida mot målen i fysikundersvisningen. Detta är något som 

fysiklärare kommer bli tvungna att arbeta med och därför bör vara medvetna om.  

 

En anledning till att det kan vara så svårt att nå ut med informationen på ett rätt och tydligt 

sätt, är allmänhetens brist på grundkunskap kring strålning. ”Den information man ger om 

risker till allmänhet bör alltså vara möjlig att förstå för den som ska ta emot informationen.” 

(Isaksson, 2011, s. 232). Om man börjar prata och informera om stråldoser kan det vara svårt 

för allmänheten att sätta det i ett perspektiv. Istället kan man relatera till kända 

strålningssituationer, till exempel tandläkarbesök. (Isaksson, 2011). 

 

En annan studie som har en liten annan inriktning har Alsop (2001) gjort. Denna studie 

undersöker om personer som lever i områden där radonhalten i luften är högre än 

genomsnittet, är mer kunniga inom området än personer som lever i områden med mer 
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”normala” halter av radongas. Detta gjordes genom intervjustudier av två olika grupper. Alla 

deltagare var i åldrarna 18-24 år från Storbritannien. Deltagarna hade nyligen slutat skolan 

och hade ingen naturvetenskaplig eftergymnasial utbildning. Hälften av deltagarna levde i ett 

område med högre halter radongas i luften och hade därmed större hälsorisker medan resten 

av deltagarna bodde i ett område som inte förknippades med förhöjda halter i radon i luften. 

Alsop skriver som en hypotes att ”for some pupils, radioactivity might be perceived as a 

distant issue or possibly someone else’s concern. Perhaps if pupils were faced with the 

immediacy and relevance of a day to day personal risk they would develop more complete 

understandings? In other words, local relevance might be a significant factor in promoting 

learning.” (Alsop, 2001, s.264) Det visade sig att de olika grupperna inte uppvisade någon 

skillnad i deras allmänna kunskaper om radioaktivitet.  Däremot sågs skillnader i deras 

specifika kunskaper om just radon. Majoriteten av deltagarna som bodde i områden med 

radon visste vad radon var, medan bara några få i den andra gruppen visste vad radon var. Det 

visade sig också att majoriteten hänvisade sin kunskap till media och några från en broschyr 

om radon. Endast en deltagare hänvisade till kunskap från skolan när den pratade om radon. 

Författaren av artikeln anser att det är oroväckande att eleverna har så lite kunskap om 

radioaktivitet och att det framstår som ett förvirrande begrepp för dem. Författaren menar att 

resultatet väcker frågor om deltagarnas formella utbildning och kopplingen mellan vardagliga 

situationer och vetenskapen. “Few of these recent school leavers made overt reference to their 

school science to organize their thinking about radioactivity, although - it is hoped – it might 

have provided some sense of what was taking place.” (Alsop, 2001, s.279) 

 

 

 

3.7.2 Förståelse och attityder kring joniserande strålning 

Colclough, Lock & Soares, (2011) har gjort en undersökning kring lärares förståelse för 

radioaktivitet och joniserade strålning. I undersökningen deltog blivande fysik- biologi-, 

kemi- och historielärare. De blivande lärarna skulle arbeta med elever i åldrarna 11-18 år. 

Colclough et. al. skriver att ”Young people´s knowledge about radioactivity and ionising 

radiation is likely to come through informal education, e.g. the media, and formal education, 

e.g. schooling” (s.424).  

Författarna menar att det då har stor betydelse att lärarna har kunskap och förståelse för vad 

de undervisar om så de inte överför sina missuppfattningar till eleverna. Författarna 

motiverade varför de valt ut ämnena fysik, biologi, kemi och historia till undersökningen. De 

skriver att det är i läroplanerna för fysik man hittar radioaktivitet och joniserande strålning. I 

många skolor saknas det dock speciella fysiklärare och därför måste ibland biologilärare och 

kemilärare undervisa om radioaktivitet och joniserande strålning. Detta kan jämföras med 

ämnet naturkunskap i den svenska skolan som kan hållas i av lärare med olika 

ämnesbakgrunder inom naturvetenskaperna. Därför ingår dessa tre lärarkategorier i 

undersökningen enligt författarna. I läroplanen för ämnet historia i England (där studien är 

utförd) ingår bland annat detonerande av atombomberna. Det är också lämpligt att jämföra 

naturvetenskapslärare och lärare i andra ämnen enligt författarna. Detta är anledningen till att 

historielärare deltog i studien. Vid intervjuer fick de blivande lärarna svara på frågor gällande 

olika experiment och deras förståelse testades. Resultaten visade att fysiklärarna hade bäst 

förståelse, men även de hade missuppfattningar här och där. Ett exempel på missuppfattning 

är att begreppen bestrålning och föroreningar blandas ihop. Författarna kommer fram till att 

“in general, the greater the exposure to formal education on radioactivity and ionizing 

radiation, the more realistic and calm the statements about risk were likely to be and from 
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this, it might be inferred, the more positive attitudes were toward risk.” (Colclough et. al., 2011, 

s.441). I sin slutsats skriver de att “Teachers have an important contribution to make in 

developing future citizens with an informed view about controversial issues in 

science.”(s.442). De skriver också att blivande lärares kunskap om radioaktivitet och 

joniserande strålning bör bli bättre för att möta behoven i skolan och läroplanerna.  

Det finns också undersökningar, som berör attityder kring joniserande strålning, gjorda i 

Sverige. En majoritet av den svenska befolkningen är positiv till kärnkraft. Enligt en 

undersökning är 58 % för kärnkraft i Sverige idag. Män är mer positivt inställda till kärnkraft 

än kvinnor. Det syns inga skillnader kopplade till utbildningsnivå, däremot finns det 

skillnader i attityden till kärnkraft som är kopplade till inkomst. Personer med hög årsinkomst 

är oftare positivt inställda till kärnkraft. (Energikanalen, 2012)  

Enligt en enkät från Strålsäkerhetsmyndigheten om solvanor känner sig 8 av 10 säkra när de 

smörjt in sig med solskydd. Men detta är en falsk trygghet då ”solskyddsmedel endast ska 

användas som ett komplement till kläder, där kläderna inte täcker” 

(Strålsäkerhetsmyndigheten, 2012c). Vissa studier tyder på att solskyddsmedel inte skyddar 

mot malignt melanom, den allvarligaste formen av hudcancer. Cancerriskerna och farorna 

med UV-strålning känner de flesta till men trots detta är det många som bränner sig i solen 

och inte skyddar sig tillräckligt bra. På utlandssemestern är det 4 av 10 som bränner sig enligt 

en undersökning (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2012b).  

Det finns många andra vanliga feluppfattningar från allmänheten. Det finns en undersökning 

som SIFO gjort från 1991 som visar hur strålning missuppfattas av dem som inte är insatta. 

Denna undersökning visade bland annat att 45 % av de tillfrågade trodde att strålning 

”smittar” det vill säga att man själv blir radioaktiv om man bestrålas. Dessutom trodde 30 % 

att strålningen fanns kvar även om det radioaktiva ämnet togs bort. (Isaksson, 2011) 

Radon är ett problem som det finns olika attityder till och kan leda till stora diskussioner. 

Statens planverk uttalade sig om att det är överdramatiserat medan Statens strålskyddsinstitut 

larmade om att fler och fler svenskar dör i lungcancer orsakat av radon (Karlsson, 1988a). 

Karlsson (1988b) skriver att radonfrågan inte prioriterades på grund av de höga kostnaderna 

som de medförd att åtgärda de bostäder där radonhalten var för hög. Ett feltänk av regeringen 

menar Karlsson, då det vore billigare i ett längre tidsperspektiv att åtgärda bostäderna än att 

betala för den sjukvård som kommer att krävas för att behandla de sjukdomar som radonet för 

med sig. Man måste se på problemen ur ett helhetsperspektiv och på längre sikt. Idag minskar 

radon i bostäder men på 80-talet var detta ett problem som inte så många brydde sig om. Detta 

är ett tydligt exempel på att det behövs flera synvinklar, ett helhetsperspektiv, för att förstå 

problemet. Här handlade det både om fysik (vad radon är), biologi (hur de påverkar oss), 

ekonomi och politik. Då denna debatt dessutom skedde i samband med Tjernobylolyckan kom 

den i skymundan. Detta trots att radon i bostäder påverkade oss mer och var mycket farligare 

för oss i Sverige än utsläppen från Tjernobylolyckan (Karlsson, 1988a). 
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3.7.3 Undervisningens utformning 

Det finns studier som tyder på att PNS är lämpligt att använda sig av som hjälpmedel i 

undervisningen. Osborn & Young (1998) har skrivit om att man inom naturvetenskaperna ska 

undervisa nutida forskning och sådant som påverkar eleverna idag. Författarna menar att 

skolan och de naturvetenskapliga utbildningarna måste omfatta mer modern vetenskap. De 

menar också att större fokus på ”hur”, ”när” och ”om” naturveteskaplig kunskap går att lita 

på. I denna rapport förklaras detta genom exemplet ultraviolett strålning och hur stor påverkan 

det har på våra celler. Osborn & Young skriver att ”presenting only the achievements of 

science, school science offers only one half of the balance sheet, and its omission of any 

discussion of the growing body or risks makes it seem evermore remote and evermore 

incredible to students.” (s. 10). 

 

Beilin & Bender (2011) skriver om ett försök att inför PNS i läroplanerna för en 

miljöutbildning i Australien. Universitetet avskaffade de 180 grundutbildningarna kopplade 

till olika fakulteter och startade istället sex stycken tvärvetenskapliga grundutbildningar som 

elva olika fakulteter delade på. Eleverna på miljöutbildningen fick arbeta med olika fallstudier 

kring miljöfrågor där de var tvungna att använda sig av fler än en disciplin för att klara 

uppgiften. Författarna ifrågasätter den traditionella uppdelningen av olika institutioner på 

universiteten. Projektet innebar att problemen som eleverna löste sågs som en helhet istället 

för isolerade problem. De fick lära sig att se stora sammanhängande system. Författarna 

menar att detta är den rätta vägen att gå för att kunna lösa miljöproblemen i samhället. De 

skriver att för att lösa miljöproblemen måste vi omforma våra akademiska metoder, det vill 

säga den strikta uppdelningen mellan olika ämnen. 

  



 
 

17 
 

4. Metod 
I detta avsnitt kommer tillvägagångssättet i studien att beskrivas. Först följer en beskrivning 

av hur urvalet av informanterna gick till, sedan kommer en kort beskrivning av semi-

strukturerad kvalitativ intervju, efter det följer en beskrivning av kvalitativ innehållsanalys 

(analys av läromedel) sedan själva proceduren, hur arbetet gått till och sist tas de etiska 

principerna upp. 

 

4.1 Urval 
Ett antal gymnasielärare från tre svenska städer kontaktades via e-post med förfrågan om 

deltagande i studien. Totalt tillfrågades 19 lärare, varav 12 var fysiklärare och 7 var 

biologilärare. Av dessa var 5 kvinnor och 12 män. De som svarade och tackade ja 

intervjuades. Ingen hänsyn till kön, ålder, år i yrket eller liknande togs vid första kontakten. 

Informanterna arbetade på kommunala skolor och friskolor samt på gymnasier och 

vuxenutbildning (komvux). I början av arbetet var det tänkt att cirka fem biologilärare och 

fem fysiklärare skulle intervjuas.  Lika många biologi- och fysiklärare kontaktades. Men 

endast en biologilärare ville ställa upp. Flera biologilärare tackade nej på grund av att de inte 

tyckte området strålning hade något med deras ämne att göra. Studien ändrades då till att bara 

handla om fysiklärare och några till fysiklärare kontaktades.  

Totalt deltog sex lärare i intervjuerna från fyra olika skolor. I tabell 2 visas en kort 

presentation av lärarna som deltog i intervjuerna, numrerade efter vilken ordning intervjuerna 

utfördes.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förutom att informanterna numrerats efter vilken ordning intervjuerna utfördes har de även 

fått en bokstav beroende på vilken skola de arbetar på. Detta för att få en bild vilka 

informanter som arbetar på samma skola och i samma stad. För information om de olika 

skolorna, döpta A-D, se tabell 3. 

Informant Kön År i yrket Ämnen Skola 

A1 Man 5 Fysik, Matematik A  

A2 Man 6 Fysik, Kemi, Matematik A 

A3 Man 9 Fysik, Matematik A 

B4 Man 5 Fysik, Matematik B 

C5 Man 5 Fysik, Matematik C 

D6 Man 5 Fysik, Matematik D 

Tabell 2: Information om lärarna som deltog i 

intervjuerna numrerade efter tidpunkt för 

intervjuerna. Kön, antal år informanterna har arbetat 

som lärare och i vilka ämnen de undervisar framgår 

av tabellen. Dessutom framgår vilken skola de arbetar 

på, för mer förklaring av skolorna se tabell3. 
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Skola Kommunal/friskola Gymnasie/komvux Stad 

A Friskola Gymnasium 1 

B Kommunal Komvux 1 

C Friskola Gymnasium 2 

D Kommunal Komvux 2 

 

 

För analys av läromedel valdes två vanligt förekommande läromedel för gymnasieskolan, 

Ergo och Heureka!. Från dessa togs två upplagor med, en från de gamla gymnasiekurserna 

tillhörande Lpf94, och en från de nya, Gy2011. I tabell 4 syns de böcker som använts.  

 

 

 

 

Titel Författare Förlag År 

Ergo Fysik B Kvist, Nilsson & Pålsgård Liber 2005 

Ergo Fysik 1 Kvist, Nilsson & Pålsgård Liber 2011 

Heureka! Fysik B Bergström, Johansson, Nilsson, 

Alphonce & Gunnvald 

Natur & Kultur 2005 

Heureka! Fysik 1 Alphonce , Bergström, Gunnvald, 

Ivarsson, Johansson & Nilsson  

Natur & Kultur 2011 

 

 

Boken Heureka! använder alla lärare på skola A och B, alltså fyra lärare. Det är osäkert vilka 

böcker de två andra lärarna använder, då detta inte framkom under intervjuerna. 

 

 

 

  

Tabell 3: Information om skolorna som informanterna 

arbetar på. Skolorna har fått fiktiva namn. Om det är 

en kommunal eller friskola, gymnasieskola eller 

komvux samt vilken stad skolan ligger i framkommer 

från tabellen. Stadens riktiga namn syns inte utan 

bara om det är stad 1 eller 2. 

Tabell 4: Lista över de olika läroböckerna som 

ingått i analys av läromedel, titel, författare, förlag 

och utgivningsår framgår av tabellen. 
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4.2 Semi-strukturerad kvalitativ intervju 
Som metod för detta arbete har kvalitativa intervjuer använts. Eftersom syftet med arbetet är 

att få en bild över vilka attityder, åsikter och uppfattningar lärare har kring området 

joniserande strålning är intervjuer en bra metod. Bryman (2002) skriver att vid kvalitativa 

intervjuer handlar det om att ta reda på intervjupersonernas ståndpunkt och synsätt.  

Metoden som används är det som Bryman (2002) kallar semi-strukturerarad kvalitativ 

intervju.  Detta innebär att man har en i förväg förberedd intervjuguide men frågorna behöver 

inte komma i samma ordning och intervjuaren har möjlighet och utrymme att ställa 

följdfrågor till de svar som uppfattas som viktiga. De intervjuguider som har använts som stöd 

för intervjuerna i denna undersökning finns i bilaga 2 och bilaga 3. Intervjuguiderna skiljer 

lite beroende på om biologi- eller fysiklärare intervjuats. Det har även skett små justeringar 

och ändringar av intervjuguiderna under arbetets gång. I intervjuguiderna finns det även med 

nyckelord vid sondering som använts som hjälp för att formulera följdfrågor. Vid 

informanternas svar har dessa nyckelord lyssnat efter för att kunna fördjupa sig och ställa 

följdfrågor om informanterna svarar något som anses som extra intressant.  

 

 

4.3 Kvalitativ innehållsanalys 
För analys av läromedel har metoden som Bryman (2002) kallar för kvalitativ innehållsanalys 

använts. Detta innebär att man letar efter teman i det material som analyseras. En kvalitativ 

innehållsanalys är en strategi för sökande efter teman i de data man har som är centrala för 

undersökningen. Granskningen av läromedlen genomfördes genom att de kapitel i böckerna 

som innehöll området joniserande strålning lästes igenom flera gånger för att hitta variabler 

att granska. Detta genom att leta efter teman och saker som var utmärkande utifrån 

intervjuerna av lärarna men också variabler från bakgrunden till arbetet.  

Fokus vid analysen av läromedel har framförallt legat på en jämförelse av området 

joniserande strålning mellan fysikkurserna enligt Lpf94 och GY2011. Två böcker från båda 

förlagen tagits med. De kapitel i läroböckerna där området joniserande strålning berörs på 

något sätt har granskats och analyserats för att se om det finns skillnader mellan nya och 

gamla fysikkurserna och som på något sätt avspeglar samhällets inställningar till joniserande 

strålning. Analysen av läroböckerna skedde efter alla intervjuer var gjorda och transkriberade. 

Detta för att vid analysen kunna eventuellt hitta stöd för det lärarna berättat i intervjuerna.  
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4.4 Procedur 
Intervjuerna ägde rum vid olika tillfällen under två veckors tid. Innan intervjuerna utfördes 

några provintervjuer som en förstudie, intervjun av den enda biologiläraren användes som en 

förstudie istället för till den riktiga studien. 

Informanterna fick förfrågan om de ville delta genom e-post (se bilaga 1). De som tackade ja 

fick själva föreslå tid och plats för intervjuerna. Alla intervjuer skedde på lärarnas 

arbetsplatser (skolorna). Innan intervjun startade informerades informanterna om att de deltar 

helt anonymt och har när som helst rätt att avbryta intervjun eller avstå från en fråga. Vid alla 

intervjuer spelades ljudet in efter samtycke från informanterna. Detta för att intervjuerna ska 

kunna flyta på lättare och all uppmärksamhet kan läggas på informanternas svar istället för på 

att anteckna. Detta är viktigt då det är en semi-strukturerad kvalitativ intervju där intervjun är 

utformad som ett samtal och följdfrågor ställdes beroende på informanternas svar.  

En transkribering av intervjuerna i sin helhet skedde inte utan de intressantaste delarna av 

intervjuerna valdes ut för transkribering. Resultatet av intervjuerna analyserades med hjälp av 

post normal science. Citat som använts från transkriberingarna skrevs om så att de blev mer 

lättlästa men utan att betydelsen ändrades. Detta för att intervjuerna transkriberades ordagrant 

och även ljud så som hostningar och skratt togs med. Ett exempel på detta är ett citat från 

transkriberingen som löd:  

 

Men, men, jag tycker, generellt så är jag positiv till kärnkraften och jag 

är … eh, tycker att riskerna är, eh, hanterbara. Dom är ju inte, alltså 

dom är ju inte, jag negligerar dom inte men jag tycker att det är 

hanterbart … Jag är inte orolig, det är jag inte. – D6 

 

Detta citat skrevs till resultatdelen om som: 

 

Generellt så är jag positiv till kärnkraften och jag tycker att riskerna är 

hanterbara. Jag negligerar inte riskerna men jag tycker de är 

hanterbara. Jag är inte orolig det är jag inte. – D6 
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4.5 Etiska principer 
Under detta arbete har hänsyn tagits till de fyra etiska principer beskrivna av Bryman (2002, 

s440). Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att deltagarna ska få information om syftet med 

arbetet, vilket informanterna i detta fall fick både i den första kontakten via e-post men även 

muntligt precis innan intervjuerna startade. Samtyckeskravet innebär att informanterna har 

själva rätt att bestämma över sitt deltagande, det vill säga de har rätt till att tacka nej till att 

delta när som helst och de blir informerade om detta. Deltagarna i detta arbete hade möjlighet 

att tacka nej till att medverka både innan och under intervjuerna. Den tredje principen, 

konfidentialitetskravet innebär att ingen information om informanternas som kan leda till att 

deras identitet går att avslöja får ges.   Därför ges ingen information om namnet på skolan de 

jobbar på, eller ens vilken stad informanterna arbetar i eller annan information som kan 

kopplas till dem. Informanternas namn kommer inte nämnas utan de kommer få ett nummer 

och en bokstav som namn i studien. Nyttjandekravet innebär att uppgifternas som samlats in 

från informanterna endast får användas till den aktuella studien.  
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5. Resultat 
I detta kapitel kommer resultatet från intervjuerna presenteras samt analysen av läroböcker. 

Resultaten kommer sedan att diskuteras i diskussionsavsnittet. Resultatdelen är uppdelad i 

fyra avsnitt. Det första avsnittet handlar om lärarnas attityder, det andra om undervisningens 

innehåll, det tredje avsnittet undervisningens utformning och slutligen behandlar det fjärde 

avsnittet en läromedelsanalys.  

 

5.1 Attityder kring joniserande strålning 
I denna del följer en presentation av vad de lärare som intervjuats har för attityder, 

uppfattningar och tankar kring riskerna med joniserande strålning i vårt samhälle. Detta har 

delats upp i fyra olika områden, kärnkraft, radon, strålning inom vården samt UV-strålning, 

som alla tagits upp under de kvalitativa intervjuerna.  

 

5.1.1 Strålning från och risker kring kärnkraft 
Kring området kärnkraft skilde sig lärarnas attityder relativt kraftigt. I stora drag går det att 

säga att två av de intervjuade lärarna uppgav att de kände oro och de andra fyra kände ingen 

oro (tabell 5, s. 26). De två som kände oro fick möjlighet att utveckla sina tankar och det 

visade sig att ingen av dem menade att de kände oro för sin egen skull eller sitt egna liv. 

Deras oro handlade i stället om samhället i stort och kommande generationer. Det var 

huvudsakligen kärnkraftsavfallet som angavs som källa till oron. A3 sa att:  

 

Man vet inte vad man ska göra med avfallet, det är lite märkligt. Det 

känns lite grann som att vi flyger flygplan och hoppar ut utan fallskärm 

och vi löser det på nervägen hur vi ska landa, det är lite så det känns, 

det tycker jag är jättemärklig filosofi. Och bevisligen är det inte säkert, 

det har ju hänt flera olyckor. – A3 

 

De fyra som sa att de inte kände sig oroliga för kärnkraft var dock medveten om och 

diskuterade riskerna. Två av dem, som inte var oroliga, menade att nyttan övervägde riskerna. 

D6 beskrev det såhär:  

 

Generellt så är jag positiv till kärnkraften och jag tycker att riskerna är 

hanterbara. Jag negligerar inte riskerna men jag tycker de är 

hanterbara. Jag är inte orolig, det är jag inte. – D6 

 

Överlag så var kärnkraft den fråga som alla informanter verkade mest insatta i. Om de var 

oroliga eller inte hängde ihop om de var för eller emot kärnkraft. När intervjun gick in på 

frågor av mer allmän karaktär kring strålning började informanterna ofta prata om kärnkraft 

utan att nämna ordet kärnkraft. Det var istället underförstått att ”strålning = kärnkraft”.  
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5.1.2 Strålning från och risker med radon 

Ingen av informanterna uppgav att de kände oro för radon. En informant sa att det var något 

han funderade på ibland. Ingen av dem hade information om radonhalterna på deras 

arbetsplatser, alltså i skolbyggnaderna. (Två lärare blev inspirerade av intervjun och planerade 

för en laboration med eleverna för att uppmäta mängden radon i skolbyggnaden.) Alla hade 

antingen koll på hur det såg ut i sina hem eller så bodde de i trähus. B4 berättade att han hade 

egen brunn och en mätning av radon i vattnet hade gjorts. D6 förklarade anledningen till att 

han inte var orolig var att det går att åtgärda, han sa att: 

 

Radon i byggnader går att åtgärda med teknik och gör man det så är 

det ingen fara med det, utan man måste ventilera ut och gör man det så 

är det bra med det, så jag tycker det inte är något större fara. – D6 

 

Överlag var detta ingen fråga som informanterna hade så mycket åsikter kring. Alla utom 

informant B4 trodde att personer i allmänt inte oroade sig för radon. B4 trodde att radon är 

något där allmänheten är medvetna om att det är ett problem och det kan därför ibland leda till 

oro.  

 

 

5.1.3 Risker med strålning i medicinskt syfte 

För medicinsk utrustning var en av informanterna orolig, de andra var inte oroliga. A3 var 

orolig och sa att han gick på undersökningarna men funderade på att ifrågasätta om man 

verkligen måste ta röntgen varje gång, vid till exempel tandläkarbesök. Han tyckte det var 

konstigt att tandläkarna själv sprang ut ur rummet vid röntgen. De fem som inte var oroliga 

hade resonemang som liknande varandras och förklarade det med små stråldoser, A2 sa att:  

 

Nä, jag är inte så orolig för det är så små stråldoser numera och det är 

inte så ofta man är där, det är inte så farligt. – A2 

 

Några av informanterna nämnde att de litade på att sjukvårdspersonalen hade koll och höll sig 

inom tillåtna doser. Ingen förutom en informant hade tagit upp det här ämnet med 

sjukvårdspersonal. Det var B4 när han en gång skulle göra en helkroppsröntgen i samband 

med att han deltog som försöksperson i en studie. Eftersom syftet med helkroppsröntgen då 

inte var en behandling av honom själv utan en studie så hade han frågat om riskerna, berättade 

han under intervjun.  

 

 

 



 
 

24 
 

5.1.4 Risker med ultraviolett strålning 

UV-strålning var det som flest av informanterna kände oro och respekt för. Alla informanter 

kände en viss oro kring det och alla utom en agerade kring detta. Agerandet skedde i form av 

ett minskat solande, enligt vad de uppgav under intervjuerna. Graden av deras oro skilde sig 

dock åt, A1 och A3 uppgav att de tänkte på det lite grann men kände sig inte allt för oroliga. 

Alla informanter utom A3 trodde att UV-strålning var något som allmänheten var medvetna 

om. Dock trodde några att allmänheten ofta inte gjorde något åt det. D6 beskrev detta enligt: 

 

Jag tror det är som med rökning, man vet att det är farligt men man gör 

det ändå. Man vet att det är farligt att sola men man tycker det är skönt 

att sola på sommaren ändå. Medvetet risktagande brukar jag säga. – 

D6 

 

Den enda, A3, som inte trodde att folk i allmänhet oroade sig förklarade det med att: 

 

Om solen är framme då ska solen tillbes maximalt och jag förstår, det 

är inte så ofta man ser den. – A3 

 

 

 

5.1.5 Lärarnas tankar om elevernas attityder 

Informanterna fick under intervjun berätta vad de trodde eleverna hade för åsikter om området 

joniserande strålning. Alla informanter upplevde att eleverna tycker att strålning är ett ganska 

roligt och intressant område.  

 

Det (strålning) tycker de oftast är intressant. Det finns ett intresse 

särskilt om man kopplar det, allt går att koppla till det de stött på i 

verkligheten, det tycker många är intressant – A2 

 

Fem av sex informanter sa att elevernas förkunskaper inom området är ganska blandade. 

Jämfört med andra områden i fysiken är de varken bättre eller sämre enligt dessa informanter. 

De elever som är intresserade kan ha ganska bra koll men det är en stor spridning berättade 

lärarna. En informant avvek i sitt svar, B4 uppgav att eleverna brukar ha mycket dåliga 

förkunskaper. Hans svar på frågan, om elevernas förkunskaper, var: 

 

Dåliga. Jag skiljer på dåliga och svaga. Svaga har de lite förkunskaper, 

med dåliga menar jag felaktiga. Jag tror det i stor utsträckning kommer 

från den allmänna diskussionen och media. – B4  
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Tabell 5: Sammanfattning över hur de olika informanterna 

kände för risker med strålning i vårt samhälle.  

Även fem av sex informanter trodde att media påverkade undervisningen, i och med att media 

påverkar elevernas förkunskaper. A2 trodde inte att media påverkade men att man kan dra 

nytta av media om det hänt något som det rapporteras om i samband med undervisning inom 

området. A2, A3 och C5 trodde att media påverkar på ett negativt sätt och ger elever en 

felaktig bild. C5 nämnde att om man inte läser fysik i skolan är den enda bild man har medias 

bild, vilket han ansåg kan vara felaktig. B4 och D6 trodde att media påverkar men att det kan 

vara både positivt och negativt.  

 

Det är både och, det kan vara positivt att de har något som man kan 

diskutera kring. Men det beror på hur eleven tar det, det kan också vara 

att de cementerat, stelnat i sin uppfattning och då kan det vara svårt.  – 

B4 

 

D6 hade ett liknande resonemang och menade att även om eleverna har en felaktig bild från 

media, så har de något att utgå ifrån och något slags intresse vilket kan vara positivt i 

undervisningen.  

 

 

5.1.6 Sammanfattning av attityder 

Sammanfattningsvis kan man säga att de intervjuade lärarna generellt inte kände någon stor 

oro kring joniserande strålning. UV-strålning var det som de flesta kände oro för. Sedan 

kände några av dem oro kring kärnkraft och ett fåtal oro kring strålning i medicinskt syfte. 

Allt detta sammanfattas i tabell 5. 

 

 

 

Informant Kärnkraft Radon Strålning inom vården UV-Strålning 

A1 Ingen oro Ingen oro Ingen oro Viss oro 

A2 Ingen oro Ingen oro Ingen oro Viss oro 

A3 Oro Ingen oro Viss oro Viss oro 

B4 Oro Ingen oro Ingen oro Oro 

C5 Ingen oro Ingen oro Ingen oro Viss oro 

D6 Ingen oro Ingen oro Ingen oro Oro 
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5.2 Undervisningens innehåll inom joniserande strålning 
På frågan om vad som tas upp inom det här området svarade ett flertal att det är ett väldigt 

litet avsnitt i fysiken. Under intervjuernas gång klarnade det att flera av lärarna uppfattar att 

området har fått en större del i kursen fysik 1 än vad det hade i gamla fysik B-kursen, som 

detta område låg i tidigare. För flera av informanterna kom denna fråga att handla om 

kärnfysik och kärnkraft och de tog inte upp något om UV-strålning eller liknande. En 

informant uttalade sig såhär:  

 

Man beskriver de fysikaliska fenomen och förloppen mer generellt och 

sen är kärnkraft en tillämpning precis som till exempel bomben. – A1 

 

En informant, A2, berättade att fokuset ligger lite annorlunda nu i fysik 1-kursen än vad det 

gjorde tidigare i fysik B: 

 

Nu i fysik 1 hade vi mer, det var första gången vi körde den, det är mer 

betonat i nya fysikkursen. Det är också hur människan påverkas, 

absorberad dos och så. Just den biten hann vi inte med förra gången, 

men det får vi ta upp. Det kommer nog bli mer fokus på strålningen än 

vad det blivit tidigare. Mer runt omkring. Det sväller ut med nya 

fysikkursen. Så vi hade betydligt mer strålning på fysik 1 än tidigare. – 

A2 

 

Informant A2 berättade att det syns att det var en förändring vilket kommer fram genom att 

granska nationella provet i fysik 1. Han menade att nationella provet är en riktningsvisare för 

vad som är viktigt i kusen.  

 

Nationella provet sätter en riktningsvisare om vad som är viktigt och i 

nationella provet var det mer strålning, betydligt mer strålning. Om 

man jämför fysik A och fysik 1 så i fysik 1 var det riktning mot 

strålningsuppgifter och i fysik A var det fokus mot kretsar och ohms lag 

och räkna ut ström och spänning med resistorer och lampor. Men det 

var inget fokus på det nu, så det har flyttats över tydligt och i 

kursplanen är det fokus på såna saker. – A2 

 

Både informant A3, C4 och D6 hade liknande resonemang om att området joniserande 

strålning har ökat i nya fysikkurserna och även att biten om hur strålning påverkar kroppen, 

med risker och doser. A3 sa att det har skett en attitydförändring med förklaring att 

strålningsområdet var en väldigt stor del av det senaste nationella provet. D6 berättade att dos 

begreppet fått mer utrymme i den nya kursen.  
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 Vi läser ett avsnitt som heter människan och strålning där vi då tar upp 

speciellt hur strålningen påvekar människan. Det har lagts mer vikt på 

det. Det har lagts mer fokus på just det här med dosbegreppet som var 

lite undanskymt i fysik B. Nu räknar vi på det och har exempel och 

pratar om lagstadgade dosgränser. – D6 

 

A1 berättade att han inte hunnit undervisa något i de nya fysikkurserna ännu och kunde därför 

inte uttala sig om skillnaden.  

Alla informanter fick även svara på frågan hur det gör för att inte blanda in sina egna åsikter i 

undervisningen. A3 och D6 berättade att det var en fråga de funderat mycket på och tycker är 

en svår fråga. D6 sa att:  

 

Det är klart jag kommer färga dem lite men jag försöker jobba med det. 

Det tänker jag på varje dag. – D6 

 

Informant D6 berättade att han jobbar med detta genom att försöka vara så neutral som 

möjligt och låter eleverna debattera med varandra utan att själv lägga sig i. A3 var mer kluven 

till hur han ska lösa det hela. Han berättade att ibland börjar han med att berätta för eleverna 

vart han står och de bör vara medvetna om det. Då kan det dock leda till att eleverna tänker att 

de ska tycka lika som honom, berättade A3. Det andra sättet är att försöka hålla sig så neutral 

som möjligt och ta upp båda sidor, men man färgar antagligen alltid enligt A3. De andra 

uppgav inte att de funderar lika mycket på det men alla säger att de arbetar med det genom att 

försöka ta upp båda sidor.  A2 sa att:  

 

Så när jag pratar om det försöker jag väl tänka på att inte säga att vi 

ska eller inte ha. Jag problematiserar åt båda hållen. – A2 

 

B4 och C5 berättar att de både försöker ta upp båda sidor men även berätta vart de själva står. 

B4 säger att han brukar börja avsnittet med att berätta vart han själv står och att eleverna 

måste filtrera vad han säger. C5 uppgav att han brukar berätta om eleverna fråga, och det 

brukar de enligt honom. 
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5.3 Undervisningens utformning inom joniserande strålning 
De flesta informanter uppgav att undervisningens utformning såg liknande ut inom området 

joniserande strålning som inom andra områden i fysikundervisningen. Fem av sex informanter 

berättade att det som skiljer sig är att det ofta inte ingår någon laboration i detta avsnitt. 

Anledningen till att inte ha laborationer var, enligt både A3 och B4, att avsnittet ofta ligger 

sist i kursboken och på grund av tidsbrist hinner de inte med någon laboration. A3 berättade 

att anledningen till detta är att föräldrarna skulle ogilla om de använde sig av radioaktiva 

preparat i undervisningen. D6 var den enda av informanterna som uppgav att han brukar ha 

laborationer inom området joniserande strålning. Informanterna berättade att upplägget 

brukade till största del inom detta område bestå av genomgångar/föreläsningar och arbete i 

läroböckerna. D6 avvek även i övrigt i sitt svar angående hur undervisningen brukar se ut. 

Han berättade att han brukade låta eleverna debattera kring kärnkraft och de brukade se på 

filmer kring inom området joniserande strålning. D6 berättade även att han tyckte det här 

området skilde sig från andra områden på grund av att eleverna ska kunna ta en politisk 

ställning kring detta område. Han beskrev det som: 

 

Här skiljer det sig för här när du läst kursen ska du kunna ta en 

ställning baserat på fakta. Jag menar om vi läser om Newtons tre lagar 

så behöver de inte kunna ta ställning till dem, på det sättet, en personlig 

ställning. Jag tycker de bör ha tagit en personlig ställning för eller 

emot kärnkraft när de läst klart fysik för mig, det vill jag att de gjort. En 

grund till att om de på något sätt blir tillfrågade i en folkomröstning så 

tycker jag att de ska ha tagit ett beslut på fakta och inte som jag säger 

på medias bild utan på fakta. Sen om de är för eller emot det får de 

självklart bestämma själv. – D6 

 

Ingen av informanterna samarbetade på något sätt med kollegor inom andra ämnen, enligt vad 

de uppgav. En informant berättade att de hade gjort ett projekt för några år sedan vid ett 

tillfälle. När denna fråga kom upp under intervjuerna så var det inte någon av informanterna 

som funderade på att man kunde samarbeta med lärare i andra ämnen än i naturvetenskapliga 

ämnen. Däremot började några fundera på detta och sa att de hade funderat på samarbete med 

biologi/kemilärare. Under intervjuerna togs det aldrig upp ämnesintegrering utan samtalen 

handlade om samarbete med lärare i andra ämnen. Rent teoretiskt behövs det inte ett 

samarbete för ämnesintegrering. 

Alla informanter visste att det fanns en myndighet som jobbade med frågor rörande strålning 

och strålsäkerhet men ingen kunde komma på exakt vad de hette. Fem informanter sa att de 

hade varit in på deras hemsida, tre av dem uppgav att de var det regelbundet och använde sig 

av information därifrån till undervisningen. 
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5.4 Analys av läromedel 
De teman som har använts i analysen är: Teori/begrepp, värderingar/etiska frågor, 

ämnesintegrering/interdisciplinära kopplingar och hälsa/strålskydd 

En skillnad mellan de gamla och nya fysikkurserna är att tidigare i Llpf94 låg både atom- och 

kärnfysiken i samma kurs (fysik B) nu i gy2011 ligger kärnfysiken i kursen fysik 1 och 

atomfysiken i kursen fysik 2. Läroboken Ergo har löst detta genom att ta med ett kapitel i 

boken fysik 1 som kallas ”Den moderna fysikens utveckling” där de bland annat beskriver 

radioaktivitet, röntgenstrålning och atomens historia. Detta följs sedan av ett kapitel som heter 

”Kärnfysik” där bland annat kärnreaktioner och radioaktivitet tas upp djupare. Det finns även 

ett avsnitt under detta kapitel som kallas ”Biologiska verkningar”. I Ergo fysik B finns ett 

kapitel som heter atomfysik och ett som heter kärnfysik. Under kapitlet kärnfysik finns det ett 

avsnitt som heter ”Biologiska verkningar” precis som i fysik1-boken. I Ergo fysik B-boken 

finns atom- och kärnfysiken i kapitel 2 och 3 av totalt 12 stycken kapitel. I Ergo fysik 1 berörs 

strålning i kapitel 10 och 11 av totalt 12 stycken kapitel. 

I Heureka! Fysik B finns atom- och kärnfysik som kapitel 13 och 14 av totalt 16 stycken 

kapitel. Dessutom finns ett kapitel 15 som heter ”Strålning och liv”. I Heureka! fysik 1 finns 

det också tre kapitel som berör strålning. Dock ingen atomfysik, utan kapitlen heter ”Strålning 

från atomer och rymden”, ”Kärnenergi” samt ”Strålning på gott och ont”. Dessa finns som 

kapitel 14, 15 och 16 av totalt 16 stycken kapitel.   

En jämförelse av innehållet i den nya och gamla upplagan kan göras. I Heureka! är kapitlen 

Strålning och liv i gamla boken och Strålning på gått och ont i nya nästan identiska. Det finns 

några saker som lagts till i fysik 1-boken; en ruta där det informeras om att vissa delar kunde 

ha behandlats utförligare och en hänvisning till internet för mer information, ett stycke om 

ultraviolett strålning har tillkommit (s. 364) där hudcancer nämns, ett avsnitt om diagnostik 

med hjälp av laserljus, ett avsnitt om radonmätning i bostäder, samt två avsnitt som heter 

Strålning i teknik och forskning och Strålskydd. Under rubriken Strålning i teknik och 

forskning tas några exempel på hur egenskaperna hos olika typer av strålning kan utnyttjas i 

industrin och forskning. Under rubriken Strålskydd beskrivs hur man i Sverige arbetar för att 

skydda sig mot strålning och bland annat strålsäkerhetsmyndigheten nämns.  

I Ergo hittades inga nämnvärda skillnader mellan innehållet kring joniserande strålning. 

Avsnitten Biologiska verkningar är i princip identiska i fysik B- och fysik 1-boken. Det som 

är intressant att nämna om innehållet i detta avsnitt är att dosbegreppet tas upp och beskrivs 

noggrant, i båda upplagorna. Det finns även ett avsnitt i båda Ergo-böckerna som heter 

Fördelar och nackdelar med kärnreaktorer, där både för- och nackdelar med kärnkraft tas 

upp.  

Heureka! tar upp det som kan anses som de väsentligaste delarna för strålning. De gör det på 

ett neutralt sätt och påpekar både för- och nackdelar. När man granskar innehållet kan man se 

att det hela tiden ingår en slags ämnesintegrering. Det ingår historia på nästan varenda sida i 

boken, till exempel nämns det som hände i Japan 2011 (i den nyare boken fysik 1) när de 

skriver om risker med kärnkraft. Det ingår även mycket matematik i dessa kapitel, det finns 

till och med ett avsnitt som heter Matematisk beskrivning av sönderfall. Biologi ingår då 

mycket av kapitlet Strålning på gott och ont handlar om effekter på vår kropp av strålning och 

strålning i mediciniskt syfte.  

Ergo ser liknande ut. Både för- och nackdelar tas upp och risker med strålning påpekas. Bland 

annat finns det en ruta där det görs en jämförelse mellan risker med kärnkraft och risker med 

att köra bil, det finns alltid risker skriver författarna (Ergo fysik 1, s. 356). Även här kan man 
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peka på ämnesintegrering. Historia ingår i stor omfattning i båda upplagorna, precis som i 

Heureka!, Ett exempel på detta är att atombomberna som släpptes 1945 tas upp. Dessutom 

skriver författarna om etiska frågor i samband med krig och fred, beslut från politiker och 

kommer därför in på samhällsvetenskap. Matematik ingår även i denna bok, det finns inget 

avsnitt som kallas det, men för att beskriva till exempel halveringstider ingår det mycket 

matematik. Biologi ingår i avsnittet som heter Biologiska verkningar där det tas upp hur celler 

påverkas av strålning samt stråldoser.   
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6. Diskussion 
I detta kapitel kommer undersökningen att diskuteras. Först kommer själva metoden 

diskuteras under metoddiskussion, sedan följer en resultatdiskussion. Resultatet diskuteras i 

förhållande till tidigare forskning och kommenteras.  

 

6.1 Metoddiskussion 
 

6.1.1 Datainsamling 

Vid studien vill man gärna få bästa möjliga representativ fördelning av informanterna. I denna 

studie deltog endast män. I gymnasieskolan är fördelningen av lärare ca 50/50 mellan män 

och kvinnor, lite fler kvinnor enligt skolverkets statistik (51,1 % kvinnor i gymnasieskolan 

och 66,1 på komvux). Utifrån detta är inte urvalet av informanter representativt. Dock gäller 

denna statistik för alla gymnasielärare, om man istället tittar på just fysiklärare ser 

fördelningen annorlunda ut. Det har inte gått att få några exakta siffror men min erfarenhet 

säger att det är en stor övervikt av män. Men det finns kvinnor som arbetar som fysiklärare, så 

för att få urvalet mer representativt skulle egentligen några kvinnliga fysiklärare deltagit i 

intervjuerna. Men det var ingen av de kvinnor som kontaktades som ville ställa upp. Eftersom 

att detta är en kvalitativ studie där just de intervjuade lärarnas tankar studeras och inte 

fysiklärare som en helgrupp, är urvalet acceptabelt. Det är tendenser man tittar efter och inte 

vad fysiklärare tycker generellt.  

Ett annat problem som man måste ta hänsyn till vid en studie där intervjuer ingår, är sin roll 

som intervjuare. Det gäller att hela tiden hålla sig neutral när man intervjuar men ändå vara 

med och föra samtalet vidare då det är kvalitativa intervjuer och inte muntliga enkäter. Det är 

hela tiden en avvägning som måste göras och är svårt att mäta hur bra det lyckas. Styrkan med 

sådana intervjuer är dock att man för en djupare insikt i lärarnas tankar. Intervjuerna bidar till 

en insikt av informanternas synsätt och uppfyller därmed syftet. Det är viktigt är att vara 

medveten om studiens metoder när man diskuterar resultatet. Detsamma gäller analys av 

läromedel där det är jag som gör analysen som väljer ut vad jag anser är viktigt för studien 

och lägger därmed in mina egna värderingar.  

 

 

6.1.2 Validitet och reliabilitet 

För att bedöma en samhällsvetenskaplig studie finns det tre viktiga kriterier enligt Bryman 

(2002): validitet, reliabilitet och replikation. Nedan följer en kort beskrivning till dessa och en 

koppling till denna studie. (s.43) 

Validitet innebär man mäter det man verkligen vill mäta. Ett exempel på detta är att fråga sig 

om ett intelligenstest verkligen mäter en persons intelligens (Bryman, 2002). I den här studien 

är det gymnasielärares attityder och tankar samt undervisningens förutsättningar inom 

området joniserande strålning som ska mätas. Detta har skett genom intervjuer där frågorna 

handlat om dessa områden. Man kan fråga sig hur mycket av attityderna man får fram genom 

endast intervjuer. Kanske behövs det någon slags observation eller liknande för att verkligen 

få fram lärarnas attityder. Dock kan man tänka sig att man närmar sig deras attityder och får i 
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alla fall en bild av dem i denna studie. Reliabilitet innebär hur tillförlitligt testet är. I det här 

fallet kan man fråga sig om det går att lita på informanternas svar och om de tolkas rätt. Om 

undersökningen gjordes om bör resultaten bli desamma för att detta kriterium ska uppfyllas. 

Då urvalsgruppen blev lite mindre än det var tänkt från början blir reliabiliteten lite mindre. 

Då det är få deltagare är det lätt att man tolkar någon fel eller någon informant avviker väldigt 

i sina svar och får är med en stor genomslagskraft i undersökning. Resultatet av denna 

undersökning visar dock att informanterna svarade relativt homogent och hade ofta liknande 

tankar vilket tyder på att det går att lita på deras svar. Eftersom det är en så liten urvalsgrupp 

får man tolka resultatet som vad just dessa lärare har för attityder och tankar, det går inte att 

dra en parallell till att alla fysiklärare i Sverige har samma uppfattningar. Däremot kan man se 

tendenser, vilka man kan utreda vidare i fler studier.  
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6.2 Resultatdiskussion 
 

6.2.1 Attityder kring joniserande strålning 

Den första frågeställningen löd: ”Vilka attityder och riskuppfattningar har lärare kring 

joniserande strålning”?  

Lärarna som deltog i denna undersökning hade en avslappnad inställning till joniserande 

strålning. De kände inte oro i någon stor utsträckning, med undantaget UV-strålning. 

Colclough et. al. (2011) kommer i sin undersökning fram till att ju högre utbildning man har 

inom ett område desto mer realistiska uppfattningar har man kring riskerna. Resultatet av 

denna studie stämmer överrens med detta, även om endast en grupp av lärare (fysiklärare) 

deltog och en jämförelse med andra lärargrupper därför inte går att göra. Det innebär att det 

kan vara svårt att dra några starka slutsatser kring deras tankar och attityder om strålning. 

Dock finns det ett tydligt mönster att informanterna till stor del känner sig relativt lugna och 

har relevant kunskap kring riskerna med joniserande strålning.  

Det är intressant att området som alla lärare kände oro kring är ultraviolett strålning. Detta är 

den del av säker strålmiljö där målet inte uppfylls enligt Naturvårdsverkets senaste rapport. 

Vilket går att tolka som att det är den delen där det är mest motiverat att känna en oro kring, 

och förhoppningsvis göra något åt. Det kan man likna vid det Karlsson (1988a) skriver kring 

radon, debatten kom samtidigt som kärnkraftsolyckan i Tjernobyl och folk oroade sig bara för 

en sak i taget. Är det kanske liknande med UV-strålning i dagens samhälle? Det kommer 

många rapporter om att detta är farligt och att antalet hudcancerfall ökar så det är absolut 

relevant att oro sig för detta, men betyder det att de andra områdena måste komma i 

skymundan? Enligt post normal science bör man inte endast oroa sig för det som för tillfälligt 

är aktuellt, utan man bör se helheten. Det finns hela tiden risker med allt i samhället, där 

joniserande strålning är ett område som alltid innehåller risker. Det är så viktigt att hela tiden 

värdera riskerna mot nyttan och ta ställning utifrån att se hela samhällsnyttan och har 

förståelse för vilka risker som finns, inte endast fundera över det som är aktuellt för tillfäller i 

media. Just nu är kanske UV-strålning och solning den största risken för enskilda människor i 

Sverige och därmed det område som är mest aktuellt av det som tagits upp under intervjuerna 

men om man ska titta på det med PNS måste man hela tiden se hela samhällsbilden. Därmed 

är det inte sagt att man måste värdera områdena mot varandra.  

Jag vill vidare diskutera hur tydligt lärarnas attityder kommit fram i denna studie. 

Definitionen som användes för begreppet attityd var vilka känslor en person har om ett objekt 

baserat på deras föreställningar och tankar om objektet. I intervjuerna har lärarna fått 

utrymme att berätta hur de känner för olika källor till joniserande strålning i samhället. 

Kontakten med lärarna skedde endast under en enda intervju, kanske behövs det fler 

intervjuer för att helt reda ut deras attityder. Det har dessutom varit mer fokus på tankar kring 

risker, så det är möjligen deras attityder till just riskerna med joniserande strålning som 

utretts. Utifrån definitionen kan dock slutsatsen dras, att till en viss del har lärarnas attityder 

retts ut. Dock kan det vara svårt att dra en slutsats för fler än just de intervjuade lärarna då 

urvalet varit litet och smalt, men till viss del representativt.  

Det kan dock ha stor betydelse vilka attityder lärarna har. Att de har attityder som är grundade 

på vetenskaplig grund och de inte skaffat sig attityder grundade på information från osäkra 

källor. Då eleverna kan vara i behov av någon som förklarar för dem på ett neutralt och 

korrekt sätt då de ofta får felaktig information och skaffar sig missuppfattningar från media 

enligt Lijnse et. al., (1990). För att ha en attityd överhuvudtaget krävs det att man har viss 
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kunskap inom området enligt Reid (2006). Men det betyder dock inte att det man grundar sin 

attityd på måste vara vetenskapligt korrekt. Jag tror att det därför är viktigt att lärarna är 

medvetna om sin egen roll och hur stor betydelse de har för att eleverna ska få en korrekt bild. 

Några av de intervjuade lärarna uppgav dessutom att eleverna brukar fråga var de står 

politiskt, det tyder på att lärarnas åsikt har stor betydelse för eleverna. Politiska åsikter kan 

kopplas ihop med PNS. Politik handlar om att värdera och ta beslut, men det är viktigt att man 

innan beslutet tas har sett helheten kring ett område. Karlsson (1988b) diskuterar detta i 

samband med radon. Karlsson menar på att politikerna inte såg radonproblemet som en helhet 

och därmed alla risker de kunde leda till. Politikerna tyckte det var för kostsamt att åtgärda 

alla hus med förhöjd radonhalt. Enligt PNS skulle man vara tvungen att titta på detta problem 

ur fler synvinklar och då skulle man se vilka kostnader förhöjda radonhalter skulle kunna leda 

till i form av sjukvårdskostnader och ta beslut utifrån en bättre helhetsbild. Det kan även vara 

viktigt att förmedla till eleverna att fakta alltid är vinklad och vid olika ämnen i skolan ser 

man på samma områden utifrån olika fakta. Det finns alltid en osäkerhet som innebär att man 

borde tillämpa PNS och se helheten för att få en korrekt bild. PNS är alltid bra att använda när 

det handlar om områden där det finns en viss osäkerhet kring vad som är korrekt och politik är 

inblandad (Ravetz, 1990). 

 

 

6.2.2 Undervisningens förutsättningar 

Den andra frågeställningen löd ” Hur upplever lärarna förutsättningarna för undervisning om 

joniserande strålning?”.  

När lärarna beskrev vad som ingick i undervisningen visade det sig ganska tydlig att fokus låg 

på kärnfysik och kärnkraft, vilket även syns i läroplanerna. Det som var intressant var att flera 

informanter uppfattade att området får större utrymme i den nya fysikkursen, fysik 1, jämfört 

med omfattningen i fysik B. Flera av informanterna baserade detta på att det nationella provet 

i fysik hade tagit med många uppgifter om strålning. Några informanter sa också att de tyckte 

att dosbegreppet fått större utrymme. Om man läser kursplanen för fysik1, står det klart och 

tydligt att ”Växelverkan mellan olika typer av strålning och biologiska system, absorberad 

och ekvivalent dos. Strålsäkerhet.” (Skolverket, 2011, s3). Om man jämför detta med vad som 

stod i den gamla kursplanen, för fysik B, så hittar man ingenstans att det står klart och tydligt 

att dosbegreppet eller liknande ska ingå. Däremot står det att efter avslutad kurs ska eleverna 

”ha kunskap om joniserande strålning, radioaktivt sönderfall, fission och fusion samt kunna 

använda massa – energiekvivalensen för att göra beräkningar inom kärnfysiken”, ”kunna 

beskriva och analysera några vardagliga, medicinska och tekniska tillämpningar med hjälp av 

fysikaliska begrepp och modeller” och ”kunna diskutera miljöfrågor och etiska frågor med 

anknytning till fysiken.” (Skolverket, fysik B, 2000). Om man tolkar dessa tre tillsammans 

måste man antagligen ta upp dosbegreppet då det är centralt inom medicinska tillämpningar. 

Resultatet av analysen av läromedel visade på att det var väldigt små förändringar i 

läroböckerna mellan Lpf94 och Gy2011. Att lärarna upplever att området blivit större och att 

det ingår mer kring dosbegrepp och liknande har antagligen att göra med att det fick stort 

utrymme i det senaste nationella provet. Men det kan också vara så att de tycker att det fått 

större utrymme eftersom det tydligare specificeras i nya läroplanerna, Gy2011, vad som ska 

ingå i undervisningen. Bara för att det inte stod lika tydligt i tidigare läroplanerna, Lpf94, var 

det egentligen inte en mindre del.  
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De intervjuade lärarna beskrev alla att den största skillnaden på undervisningens utformning 

av strålningsområdet och andra områden i fysiken var att de inte hade någon laboration. Alla 

utom en uppgav detta. Orsakerna var olika, men för de flesta handlade det om tidsbrist. 

Förutom detta beskrev lärarna undervisningen inom detta område som traditionell 

fysikundervisning, genomgång samt uppgifter i läroböcker. Av detta skulle man kunna dra 

slutsatsen att läromedlen spelar en stor roll i undervisningen. Det är intressant att många av 

lärarna säger att de väljer bort laborationer inom området på grund av tidsbrist, eftersom 

området ligger sist i kursen. Inget säger egentligen att området måste ligga sist i kursen utan 

det hänger antagligen ihop med var i läroböckerna området placeras. Så läromederna har ofta 

en central roll och undervisningens upplägg följer läromedlens upplägg. I tre av fyra av 

läroböckerna som analyserats så har området strålning legat sist eller i slutet av böckerna. 

Ergo fysik B var undantaget. 

Ingen av informanterna uppgav att de någonsin samarbetar med lärare i andra ämnen kring 

området strålning. Om man analyserar området joniserande strålning utifrån PNS innebär det 

att det krävs ett ämnesövergripande arbetsätt för att eleverna ska få helheten. I intervjuerna 

diskuterades samarbete med lärare i andra ämnen, samarbete med lärare i samma ämnen 

skedde hela tiden. Ämnesintegrering mellan matematik och fysik var aldrig något som togs 

upp i någon av intervjuerna men det är ofta en förutsättning för fysikundervisningen att 

integrera matematik och alla informanter var lärare även i matematik. Flera av informanterna 

blev intresserade och började fundera på hur ett samarbete med andra lärare skulle fungera, 

men funderingarna gällde endast lärare i andra naturvetenskapiga ämnen. Detta går att tolka 

som att ämnesintegrering är så pass ovanligt och traditionellt är ämnena uppdelade i skolan 

och lärarna funderar eller reflekterar oftast inte över detta. Enligt PNS skulle ett samarbete 

med både biologilärare, historielärare och kanske samhällskunskapslärare vara nödvändigt för 

att eleverna ska få en helhet i sin utbildning. Beilin & Bender (2011) menar i sin 

undersökning att man måste arbeta ämnesövergripande för att kunna lösa till exempel 

miljöproblemen i vårt samhälle. Det finns flertalet tydliga exempel på att det inte räcker med 

en synvinkel och att det alltid finns flera synvinklar, inte minst radonfrågan som Karlsson 

(1988) skriver om. Den starka ämnesuppdelningen följer hela skolsystemet, därför kan det 

antagligen vara svårt för en enskild lärare att se nyttan av PNS om det inte är något man läst 

om. Anmärkningsvärt är dock att resultatet av läromedelsanalysen visade att i läroböckerna 

integreras andra ämnesområden. Till exempel ingår ett historiskperspektiv väldigt mycket i 

läromedlen. De intervjuade lärarna uppgav inte att de samarbetar med historielärare men 

kanske tar de upp detta perspektiv själva, eller lämnas det till att eleverna tar egna initiativ att 

läsa texterna i böckerna noggrant? Läromedlen brukar ha en central roll i undervisningen och 

där finns det underlag för ämnesintegrering. Det är just detta som fick mig att vilja göra denna 

studie. De olika perspektiven finns hela tiden där, men en koppling mellan dem saknas.  

Sammanfattningsvis kan man säga att fysiklärarna undervisar kring joniserad strålning som ett 

isolerat område i fysiken utan några samarbeten. Vilket är det traditionella upplägget i skolan 

även inom de flesta andra områden. Lärarna ser överlag inte detta som ett stort och viktigt 

område i fysiken utan det är mest ett område som ”hänger” med, tolkar jag deras svar i 

intervjuerna.  

Enligt lärarna är det skillnad mellan gamla kursplanen Lpf94 och de nya Gy2011 rörande 

området joniserande strålning. Utifrån min analys av läromedel samt läroplaner har jag dock 

inte kommit fram till någon skillnad. I de nya läroplanerna står det möjligtvis mer specificerat 

vad som ska ingå. I läromedlen handlar skillnaderna endast om uppdateringar.  
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6.2.3 Vidare forskning 

Tanken var i början av arbetet att inkludera även biologilärare i studien. En intervju med en 

biologilärare gjordes men det räcker inte till för att använda i en studie. Därför är ett förslag 

på vidare forskning att utöka studien till att inkludera fler lärargrupper och därmed kunna göra 

en jämförelse. En sådan jämförelse kan visa på om attityderna kring risker med joniserande 

strålning hänger ihop med vilka ämnen man är utbildade i, eller utbildning och lärarkategori 

inte har någon betydelse. De skulle också vara intressant att utöka studien från endast 

intervjuer till att kombinera detta med klassrumsobservationer. Man skulle då kunna få en bild 

om lärarnas attityder hänger ihop med hur undervisningen ser ut inom området och eventuellt 

påverkar. Detta har inte varit möjligt under denna studie, på grund av studiens storlek, sådana 

observationer måste planeras långt i förväg för att passa in när på året lärarna undervisar inom 

området. Under arbetets gång fanns även en tanke att analysera prov tillverkade av lärarna. 

Detta då proven visar ganska tydligt vad lärarna tycker är viktigast och vad de anser eleverna 

måste ha lärt sig. Eftersom jag fick in för få prov (endast två stycken) och dessa innehöll 

endast ett fåtal frågor om joniserande strålning gjordes aldrig denna analys. Men det skulle 

vara intressant att göra vid vidare forskning.  

 

 

6.2.4 Slutord 
Meningen med denna studie var att få en insyn i vad lärarna har för tankar och attityder kring 

joniserande strålning. Då joniserade strålning är ett ständigt aktuellt ämne och kräver 

samarbete mellan flera ämnen för att ge eleverna en komplett bild enligt PNS. Jag har i detta 

arbete fått en liten insikt om vad lärarna tycker och hur de ser på undervisningens 

förutsättningar inom arbetet. Jag hoppas detta kan ge insikt och hjälpa till vidare diskussion 

kring området.   
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Bilagor 

Bilaga1 – Brev till informanter 
Hej namn! 

Jag heter Malin Lindgren och jag studerar till fysik och matematiklärare. Jag går nu min sista termin 

på lärarutbildningen och skriver därför mitt examensarbete under våren. Mitt examensarbete 

handlar om gymnasielärares attityder och uppfattningar om området joniserande strålning, både 

riskuppfattningar och hur undervisningen ser ut.  

Jag söker nu lärare som kan tänka sig bli intervjuade och tänkte fråga dig om du är villig att ställa 

upp?  

Som informant kommer du självklart att vara helt anonym, ditt namn, vilken skola du jobbar på eller 

vilken stad du jobbar i kommer eller annan information som kan leda till dig kommer inte nämnas i 

uppsatsen. Intervjun beräknas att ta ca 30 minuter och det vore bra om intervjun kunde ske någon 

gång under vecka 11-13.  

Du kan svara antingen genom e-post eller så når du mig på telefonnummer XX för att meddela om du 

har möjlighet att delta eller ej, eller kontakta mig om du har frågor. Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning 

Malin Lindgren 
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Bilaga2 – Intervjuguide fysiklärare  

Bakgrund Nyckelord vid sondering 

1. Berätta om hur länge du arbetat som lärare 

och i vilka årskurser.  

 

2. Vilka årskurser arbetar du i ny och vilka 

kurser undervisar du i just nu? 

 

3. Undervisar du i några andra ämnen än 

fysik? Vilka? 

 

4. Vilket läromedel använder ni er av i 

fysikundervisningen just nu? 
 

  

 

 

 

 

 

Biologi/kemi/samhällskunskap/historia 

 Egna attityder:  

5. Hur känner du för risker med strålning?  

-Vid läkarbesök/tandläkarbesök 

-Kärnkraft 

-UV-strålning 

-radon i byggnader 

 

6. Har du mätt radon i din egen bostad?  

 

7. Vet du hur det ser ut med radon i 

skolbyggnaden?  

 

8. Brukar du diskutera dessa områden med 

lärarkolleger (samma ämne/andra kollegor). 

Hur ser dessa diskussioner ut? 

 

9. Brukar du diskutera något av dessa områden 

med dina vänner och bekanta på fritiden? 

Hur ser dessa diskussioner ut? 

 

10. Anser du att - kärnkraft - 

 

11. -strålning från medicinskutrustning - 

 

12. – radon - 

 

13. - UV-strålning - något som personer i 

allmänhet oroar sig för enligt dig? Hur 

märker du det? 

 

14. Vet du vilka som arbetar med 

strålningsfrågor i Sverige?  

 

 

 

15. Har du en klar uppfattning om dina egna 

Oro, lugn, respekt, bryr sig ej 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Handlar om undervisning, oro för ens 

egna liv, intresse, media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strålsäkerhetsmyndigheten, - 

Följdfråga: Har du varit i kontakt med 

dem? Hur? Tycker du att deras 

information når ut till 

lärare/allmänheten? 
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åsikter kring kärnkraft till exempel? Eller 

andra politiskt känsliga områden.  

 

16. Hur gör du för att dra en gräns mellan egna 

åsikter och undervisning? 

 

 

 

 

Följer läromedlet, läroplaner, drar ej en 

gräns, berättar för eleverna när det är 

egna åsikter 

 

Hur undervisar man?  

17. Kan du beskriva hur din undervisning inom 

området joniserande strålning brukar se 

ut/hur läggs undervisningen upp? 

 

18. Hur skiljer sig undervisningsmetoden du 

använder inom detta område från 

undervisningsmetoder inom andra områden 

i fysikkurserna? 

 

19. Anser du att det finns något som 

problematiserar detta område speciellt? 

Vad? 

 

20. Förekommer det något samarbete med 

lärare i andra ämnen kring dessa områden? 

Hur ser det ut i så fall? 

 

Genomgångar, eget arbete, 

grupparbeten, diskussioner, filmer, 

experiment, samarbete med andra 

ämnen, projektarbete.  

 

Mer diskussion, mindre/mer 

experiment, samarbete med andra 

ämnen 

 

Politiskt känslig fråga, berör och 

påverkas av många områden, eleverna 

har feluppfattningar från media,  

Vad ingår i undervisningen?  

21. Vad brukar ingå i undervisningen inom 

joniserande strålning?  

 

22. Hur undervisar du om riskerna med olika 

strålningskällor?  

 

23. Hur undervisning om riskerna med 

solning/UV-strålning?  

 

24. Vad anser du om området strålning och 

strålningssäkerhet i nya/gamla 

gymnasieskolan, har det för mycket/för lite 

utrymme? 
 

Kärnkraft, kärnkraft som energikälla, 

radon, strålning från 

medicinskapparatur, UV-strålning 

 

Kärnkraftverksolyckor, radon, 

hudcancer, medicinsk utrustning, låter 

andra lärare ta hand om det. 

 

 

Om läraren jobbat länge, har det skett 

förändringar kring attityderna? 

 

 

Elevers uppfattningar/attityder?  

25. Vilka förkunskaper brukar eleverna ha från 

grundskolan inom detta område? 

 

26. vad brukar elever ha för generell 

uppfattning om området/områdena?  

 

 

Stora, små, mycket feluppfattningar, 

åsikter 

 

Tycker det att de är roligt, intressant, 

tråkigt, svårt o.s.v. 

Media:  

27. På vilket sätt följer debatten i media kring  
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strålning? Till exempel, radon, strålning i 

sjukvården, kärnkraft.  

 

 

28. Vad anser du om medias ställning i dessa 

frågor? 

 

29.  Hur tror du media påverkar undervisningen 

inom dessa områden? 

 
 
 
 
Korrekta, mycket fel information, neutral 

bild, politiskt vridna, okunniga 

 

Gör eleverna mer intresserade, 

skrämmer upp folk, ger en felaktig 

bild, startar diksussioner, 
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Bilaga 3 – Intervjuguide biologilärare 

Bakgrund Nyckelord vid sondering 

1. Berätta om hur länge du arbetat som lärare 

och i vilka årskurser.  

 

2. Vilka årskurser arbetar du i ny och vilka 

kurser undervisar du i just nu? 

 

3. Undervisar du i några andra ämnen än 

fysik? Vilka? 

 

4. Vilket läromedel använder ni er av i 

fysikundervisningen just nu? 
 

  

 

 

 

 

Fysik/kemi/samhällskunskap/historia 

 Egna attityder:  

5. Hur känner du för risker med strålning?  

-Vid läkarbesök/tandläkarbesök 

-Kärnkraft 

-UV-strålning 

-radon i byggnader 

 

6. Har du mätt radon i din egen bostad?  

 

7. Vet du hur det ser ut med radon i 

skolbyggnaden?  

 

8. Brukar du diskutera dessa områden med 

lärarkolleger (samma ämne/andra kollegor). 

Hur ser dessa diskussioner ut? 

 

9. Brukar du diskutera något av dessa områden 

med dina vänner och bekanta på fritiden? 

Hur ser dessa diskussioner ut? 

 

10. Anser du att - kärnkraft - 

 

11. -strålning från medicinskutrustning - 

 

12. – radon - 

 

13. - UV-strålning - något som personer i 

allmänhet oroar sig för enligt dig? Hur 

märker du det? 

 

14. Har du en klar uppfattning om dina egna 

åsikter kring kärnkraft till exempel? Eller 

andra politiskt känsliga områden.  

 

15. Hur gör du för att dra en gräns mellan egna 

åsikter och undervisning? 

Oro, lugn, respekt, obrydd 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Handlar om undervisning, oro för ens 

egna liv, intresse, media 
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Vad ingår i undervisningen?  

16. Vad brukar ingå i undervisningen inom 

strålning?  

 

17. Hur undervisar du om riskerna med olika 

strålningskällor?  

 

18. Hur undervisning om riskerna med 

solning/UV-strålning?  

 

19. Vad anser du om området strålning och 

strålningssäkerhet i nya/gamla 

gymnasieskolan, har det för mycket/för lite 

utrymme? 

Kärnkraft, kärnkraft som energikälla, 

radon, strålning från 

medicinskapparatur, UV-strålning 

 

 

 

Kärnkraftverksolyckor, radon, 

hudcancer, medicinsk utrustning, låter 

andra lärare ta hand om det. 

 

 

Om läraren jobbat länge, har det skett 

förändringar kring attityderna? 

 

Hur undervisar man?  

20. Hur brukar din undervisning som innehåller 

området strålning se ut?  

 

21. Hur skiljer sig undervisningsmetoden du 

använder inom detta område från 

undervisningsmetoder inom andra områden 

i biologin? 

 

 

22. Anser du att det finns något som 

problematiserar detta område speciellt? 

Vad? 

 

23. Förekommer det något samarbete med 

lärare i andra ämnen kring dessa områden? 

Hur ser det ut i så fall? 

Genomgångar, eget arbete, 

grupparbeten, diskussioner, filmer, 

experiment, samarbete med andra 

ämnen, projektarbete.  

 

Mer diskussion, mindre/mer 

experiment, samarbete med andra 

ämnen 

 

Politiskt känslig fråga, berör och 

påverkas av många områden, eleverna 

har feluppfattningar från media,  

Elevers uppfattningar/attityder?  

24. Vilka förkunskaper brukar eleverna ha från 

grundskolan inom detta område? 

 

25. vad brukar elever ha för generell 

uppfattning om området/områdena?  

Stora, små, mycket feluppfattningar, 

åsikter 

 

 

Tycker det att de är roligt, intressant, 

tråkigt, svårt o.s.v. 

Media:  

26. På vilket sätt följer debatten i media kring 

strålning? Till exempel, radon, strålning i 

sjukvården, kärnkraft.  

 

27. Vad anser du om medias ställning i dessa 

frågor? 

 

28.  Hur tror du media påverkar undervisningen 

inom dessa områden? 

 
 
 
Korrekta, mycket fel information, neutral 

bild, politiskt vridna, okunniga 

 

Gör eleverna mer intresserade, 

skrämmer upp folk, ger en felaktig 

bild, startar diksussioner, 
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