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Hjärnan är inte ett skepp, som skall fyllas,  
utan en eld, som skall tändas. 

Plutarchos (46–120 e.Kr) 

 

Sammanfattning 
Denna studie redogör för hur en utvald grupp av fysiklärare i Ukraina upplever att de 
har påverkats i sin yrkesutövning sedan självständigheten från Sovjetunionen 1991. 
Reformerna inom skolan har varit många men fysikämnet har inte varit prioriterat för 
reformering. Innehållsmässigt är det oförändrat samtidigt som timtilldelningen har 
minskat drastiskt. Detta har resulterat i att fysiklärarna kämpar med att hinna lära ut 
ett innehåll som är avancerat och till viss del förlegat. Elevernas intresse för fysik har 
dessutom minskat vilket har gjort att fysiklärarna har svårt att inspirera och motivera 
dem till att satsa på fysikämnet. Som följd av detta fokuserar lärarna mest på de få 
elever som är duktiga och intresserade. Den andra gruppen elever, som är i stor 
majoritet, låter de till viss del vara och nöjer sig med att de tillägnar sig det absolut 
mest basala. De ekonomiska svårigheter Ukraina har genomlidit har även påverkat 
fysiklärarna negativt. Framförallt ser den framtida försörjningen av fysiklärare ut att 
vara hotad, delvis beroende på de låga lönerna.  

2016 sjösattes en skolreform kallad the New Ukrainian School som avser att revolut-
ionera skolsystemet. Den är under implementering och kommer inte att vara klar för-
rän 2029. Denna studie pekar på många utmaningar för reformen rent generellt men 
också specifikt för fysikämnet.  
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1 Introduktion 
1.1 Bakgrund 
1991 kollapsade Sovjetunionen och 15 nya stater bildas. En av dessa stater är Ukraina 
som när det blev självständigt var i behov av omedelbara och genomgripande refor-
mer. Liknande förändringar har även skett i de västeuropeiska länderna men då har 
det skett gradvis och under lång tid. Jämför till exempel med globaliseringen av mark-
naden. I Ukraina skulle revolutionerande förändringar i princip ske från en dag till en 
annan. Reformerna sträckte sig över alla områden i samhället och skolan blev en av 
de viktigaste arenorna för förändring. Förändringsarbetet inom utbildning har därför 
lyfts fram av forskare som särskilt intressant, dock verkar rösterna från den viktigaste 
yrkeskåren frånvarande, det vill säga rösterna från lärarna (Kutsyuruba, 2011a). 
Eftersom lärarna får omotiverat liten plats i forskningen kring Ukrainas självständig-
het fokuserar detta arbete på att göra deras röster hörda. Hur skiljer sig Ukrainas nu-
varande läroplan mot Sovjets med avseende på huvudsakliga mål, innehåll, detaljnivå 
och syn på eleven? Hur påverkas lärarnas förmåga till att bedriva undervisning när 
förutsättningarna ändras så drastiskt? Speciellt undersöks hur förutsättningar ändrats 
inom ämnet fysik och hur lärarna verksamma i ämnet har påverkats.  

Det har nu snart gått 30 år sedan självständigheten vilket innebär en möjlighet att få 
ett långsiktigt perspektiv på förändringarna. I denna studie intervjuas lärare som har 
varit verksamma under hela självständighetstiden eftersom de kan ge det långa per-
spektivet samt jämföra dagens skola med den som fanns under Sovjettiden.  
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2 Litteraturstudie 
Ukraina blev självständigt 1991 när Sovjetunionen kollapsade men påverkas än idag 
starkt av det sovjetiska arvet. För att förstå Ukraina idag måste en förståelse för histo-
rien finnas. Därför börjar den här litteraturstudien med en redogörelse för Sovjetun-
ionen och dess utbildningssystem. Därefter beskrivs den utveckling Ukraina har gjort 
sedan självständigheten med tonvikt på utbildningssektorn och fysikämnets utveckl-
ing. Slutligen formuleras studiens frågeställning. 

2.1 Sovjetunionen 
I Sovjetunionen som var en totalitär stat kontrollerade de styrande precis vilka bud-
skap som förmedlades och vilken bild av staten som visades upp (Marples, 2013). 
Unionen bestod av 15 regioner men centralstyrdes strikt från Moskva, ofta på mycket 
detaljerad nivå. Sovjetunionen tillämpade planekonomi vilket bland annat betydde att 
industriers tillverkningsnivåer beslutades för flera år framöver och priserna på varor 
sattes centralt. För den enskilde personen kunde statens styrande få stora konsekven-
ser. När det behövdes arbetskraft i någon av industristäderna i Sibirien flyttades helt 
enkelt människor dit, individens vilja var underordnad statens behov (Marples, 2013). 
Länge sågs Sovjet som en supermakt och var en av de två huvudsakliga deltagarna i 
kalla kriget, den ideologiska och politiska kampen mellan USA och Sovjet. Sovjet låg 
långt fram teknologiskt, militärt och utbildningsmässigt vilket både beundrades och 
såg som hotande av många länder (Kolberg et al., 2017). Under 1980-talet stagnerade 
däremot ekonomin i unionen och en rad olika faktorer, såsom det kalla krigets slut, 
den ekonomiska krisen, en ökad regional nationalism, etniska konflikter samt interna 
politiska strider, ledde till slut fram till Sovjetunionens fall i december 1991 och 15 
nya stater bildades. En bidragande faktor till kollapsen anses vara kärnkraftsolyckan 
i Tjernobyl som låg i forna republiken Ukraina, bara några mil norr om Kiev. Ukraina, 
som på grund av den bördiga jorden och den utbyggda industrin, var en viktig region 
för Sovjet och var en av de mest stabila regionerna med ett högt stöd för kommunist-
partiet. Olyckan blottlade Sovjetunionens systematiska mörkläggande samt partled-
ningens ignorans av säkerhets- och miljöfrågor, varpå stödet för kommunistpartiet 
började vackla. Många politiker trädde tillbaka och politiska rörelser mot partiet star-
tade (Marples, 2013). 

2.1.1 Utbildning i Sovjetunionen 
Wanner (1998) argumenterar för att utbildningen i Sovjetunionen sågs som en stabi-
liserande faktor vars främsta uppgift var att fostra människorna i den socialistiska 
ideologin. Vidare var det extra viktigt att lägga resurser på att ena folket kulturellt, 
språkligt och ideologiskt på grund av att landet var så diversifierat med sina 15 del-
republiker.  

Den socialistiska propagandan genomsyrade en stor del av skolans verksamhet, från 
matematiska problem och val av läseböcker till vad som avbildades i teckningsämnet. 
Den socialistiska fostran sträckte sig även utanför skoldagen med i stort sett obliga-
torisk fritidsverksamhet som organiserades av partiet. Ett exempel på hur ideologin 
förmedlades var genom balett där kollektivet lyftes fram före individen (Popkewitz 
& Tabachnik, 1982). Kutsyuruba (2011a) skriver att eleverna skulle bli medvetna om 
och acceptera sin plats i den sociala och organisatoriska ordningen. Utbildningen låg 
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på en hög nivå kunskapsmässigt och perfektion var målet. Lärarna förmedlade och 
eleverna repeterade och kopierade (Wanner, 1998). Kutsyuruba menar att det som 
förmedlades i skolan var det enda sanna och var inte möjligt att ifrågasätta (2011a). 
Staten eftersträvade därmed full kontroll över utbildningen och möjligheterna för sko-
lor eller enskilda lärare att ta egna initiativ eller utforma något eget var begränsade. 
Utformning och planering av utbildning i Sovjetunionen var linjerad med behovet ute 
i samhället. Det primära syftet var att förse industrierna och jordbruket med arbets-
kraft efter de behov som fanns (Bogachenko & Perry, 2015). Vilka intressen som 
fanns bland folket var därför av låg prioritet. Läro- och kursplaner var mycket detal-
jerade och innehöll bland annat vilken kurslitteratur som skulle användas, laborat-
ioner som skulle utföras och timplaner för varje ämne (Bogachenko & Perry, 2015). 
Wanner (1998) skriver att pedagogiken i den sovjetiska skolan var auktoritär, lärarna 
hade hög status och deras metoder gick inte att ifrågasätta. Den sovjetiska skolan 
karaktäriserades av strikt disciplin och med en hög kunskapsnivå. Att förödmjuka 
elever framför deras klasskamrater sågs som den primära motivatorn för lata och 
rebelliska elever (Wanner, 1998). Under de senare åren i grundskolan väger de natur-
vetenskapliga ämnena tillsammans med matematiken tungt i den sovjetiska läropla-
nen. Ämnena matematik, naturvetenskap, ritteknik och praktik inom mekanik och 
elektronik stod för 18 timmar av 33 per vecka under det tionde året (Parker, 1957). 
Det fanns även rekommendationer för antalet timmar eleverna skulle ägna åt läxor 
per dag (klass 1: en timme, klass 8: 3 timmar) (Ibid).  

Det sovjetiska samhället satsade stort på teknik och industri och när de 1957 skickar 
ut den första satelliten, Sputnik 1, i omloppsbana runt jorden vänder sig omvärldens 
blickar mot Sovjet och i synnerhet mot utbildningssystemet. Västerländerna förund-
rades över Sovjetunionens skicklighet och Kolberg et al. (2017) beskriver hur många 
länder nästan som i chock började ställa om sina utbildningsprogram till att fokusera 
mer på matematik och naturvetenskap. 

2.2 Det självständiga Ukraina 
Vid Sovjetunionens fall 1991 startade den omfattande transfereringen från den sovje-
tiska republiken Ukraina (Ukrainska SSR) till det självständiga Ukraina. I ett slag 
skulle landet reformeras på bred front och därmed forma sin egen identitet, historia 
och kultur. Ett av de initiala målen för de styrande var att röra sig ifrån det totalitära 
och centraliserade systemet som rådde under Sovjetunionen med ekonomisk och 
politisk kontroll över det nya självständiga landet (Kutsyuruba, 2011b). Den första 
tiden präglades av eufori och glädje men också osäkerhet inför den radikalt nya 
inriktningen. Förändringarna som krävdes när Ukraina skulle gå från det totalitära 
och socialistiska Sovjet till ett marknadsekonomiskt, demokratiskt och decentraliserat 
samhälle var omfattande. Utmaningarna för det nya samhället var många och stora 
såsom avveckling av det centraliserade systemet, få kontroll över ekonomin, introdu-
cera marknadsekonomi och öppna upp sin isolering mot omvärlden. Skolan var en 
viktig faktor för förändring och det var inom utbildning och i utbildningsreformerna 
som samhällets förändringsarbete utrycktes som mest kraftfullt (Kutsyuruba, 2011b). 

I Education for All 2000 (Ministry of Education of Ukraine, 1999) framgår det att 
under Ukrainas självständigt hela tiden legat en stor utmaning i att effektivisera sko-
lan och därmed frigöra de resurser som behövs för att genomföra de utbildningsrefor-
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mer Utbildningsdepartementet velat göra. I takt med den krympande ekonomin har 
budgetanslagen minskat vilket har försvårat detta arbete (Ministry of Education of 
Ukraine, 1999). Samtidigt är Ukraina ett av de länder i världen som lägger störst del 
av BNP per capita på utbildning varför reformarbetet borde ha kommit längre. 
(Världsbanken, 2018a) Värt att notera är dock att Ukrainas BNP per capita ligger på 
plats 122 i världen vilket gör att de faktiska pengarna som spenderas per elev blir 
lägre än omvärldens (Världsbanken, 2018b).  

Trots de stora insatserna och att nästan 30 år har förlupit sedan självständigheten har 
Ukraina fortfarande mycket kvar att göra innan skolan gjort upp med sitt sovjetiska 
arv och mer liknar europeiska skolor. Kutsyuruba menar att Ukrainas utbildnings-
sektor är fast mellan två stadier: Sovjetskolan och den demokratiska europeiska 
(2011a). Svårigheterna som Ukraina har för att komma närmre den europeiska skolan 
kan uttryckas i tre perspektiv: ideologi, ekonomi och reformarbete.  

2.2.1 Ideologi 
Vid transfereringen av den sovjetiska skolan till den nya demokratiska ukrainska sko-
lan behölls stor del av de gamla strukturerna vilket har gjort att skolsystemet fortfa-
rande har samma karaktärsdrag som före självständigheten. Vid självständigheten var 
lärarna präglade av det gamla systemet efter att ha växt upp, utbildat sig samt varit 
verksamma i ett och samma socialistiska system där ifrågasättande och kritiskt tän-
kande inte uppskattades. Att i ett slag gå över till en skola där demokrati, kreativitet 
och flexibilitet skulle råda var en omöjlighet (Kutsyuruba, 2011a). Koshmanova och 
Ravchyna visar i sin studie att lärarutbildningen i Ukraina inte har anpassats efter de 
nya riktlinjerna utan fortfarande utbildar lärarna i den sovjetiska traditionen. Studien 
visar att lärare verksamma inom lärarutbildningen uttrycker samtycke med elevorien-
terad pedagogik men fortsätter förmedla totalitära tankesätt som grundar sig i beha-
vioristisk pedagogik. De lärare som har utbildats efter självständigheten har i och med 
detta inte varit förberedda för att undervisa i en demokratisk ukrainsk skola 
(Koshmanova & Ravchyna, 2008). 

Janmaat (2008) argumenterar för att behovet av att forma det nya Ukraina har haft 
hög prioritet så att arbetet med att ena nationen ofta har fått gå före demokratiseringen. 
Han visar på att de hierarkiska strukturerna från Sovjet i stor utsträckning finns kvar 
och används för att föra ut budskapet om nationens återupplivande genom litteratur, 
geografi och historia, till exempel genom vilka böcker som ska läsas. Ett annat exem-
pel Janmaat tar upp är när beslut togs om att all utbildning i Ukraina ska ske på 
ukrainska trots att en stor del av befolkningen (cirka en tredjedel) har ryska som 
modersmål. I processen blockerades föräldrar, elever och personal aktivt för att inte 
kunna föra fram sina åsikter. Wanner (1998) visar också på att strukturerna från Sov-
jettiden fortfarande fanns kvar i skolornas läromedel. Hon tar upp ett exempel på hur 
kärnkraftsolyckan i Tjernobyl behandlats. I de sovjetiska textböckerna benämndes 
olyckan som en ekologisk katastrof och det berättades även om hur den först hölls 
hemlig. Till och med skuldbördan togs upp där forskare, specialister och personer 
verksamma inom hälsomyndigheten anklagades. Efter självständigheten ges Tjerno-
byl däremot betydligt mindre utrymme. Detta menar Wanner beror på att Ukraina 
fortfarande är beroende av billig el från kärnkraft och inte vill att det ska ifrågasättas 
av invånarna (Tjernobyls andra reaktorer var verksamma fram till 2000) och Ukraina 



 

7(36) 
 

fortsätter därmed i samma anda som Sovjetunionen genom att mörka delar av histo-
rien för att inte behöva ta konsekvenserna idag.  

” …much like its predecessor, the new government uses its silence to erase 
inconvenient episodes of history” (Wanner, 1998, s. 100) 

I OECDs rapport Reviews on Integrity in Education: Ukraine 2017, anges korruption 
vara det största hindret för Ukrainas ekonomiska och sociala utveckling som också 
påverkar invånarnas förtroende för de styrande institutionerna negativt. Även skolan 
påverkas av den utbredda korruptionen. OECD ger exempel på hur korruption kan 
yttra sig. Till exempel genom lärare som tar betalt för extraundervisning av sina egna 
elever som borde rymts inom den ordinarie undervisningen, rektorer som antar elever 
mot ersättning för att använda pegarna till renovering av eftersatta lokaler eller gåvor 
från elever och föräldrar i avsikt att påverka beslut från verksamma inom skolan. De 
ekonomiska svårigheter som Ukraina har varit i och fortfarande befinner sig i samt 
bristen på reglering gör att korruptionen är utbredd och inte heller alltid uppfattas som 
regelvidrig utan har normaliserats (OECD, 2017). 

2.2.2 Ekonomisk kris 
Redan under Sovjettiden blev de ekonomiska problemen tydliga i skolorna (Wanner, 
1998). Under 80-talet började underhållet av skolbyggnader eftersättas och uttjänt 
undervisningsmaterial ersattes inte. Innan Sovjetunionens fall hade heller inte någon 
IT-satsning påbörjats (Ministry of Education of Ukraine 1999). Detta i ett land som 
tidigare legat i framkant i den teknologiska utvecklingen. I början av självständig-
heten kom Ukraina in i en djup ekonomisk kris som ledde till inflation, stora budget-
nedskärningar och försenade löneutbetalningar. Stora delar av reformarbetet fick där-
med skjutas på framtiden. Skolorna tvingades in ett överlevnadsläge (Kutsyuruba, 
2011a). Efter Euromaidanrevolutionen1 försattes Ukraina återigen i ett ekonomiskt 
krisläge. Rysslands annektering av Krim, den militära konflikten i öst samt handels-
krig med Ryssland, som än idag pågår, har dränerat Ukrainas statskassa och skadat 
landets ekonomiska tillväxt. (Utrikespolitiska institutet, 2019) Vid självständigheten 
var Ukraina ett av de länder, av de forna Sovjetstaterna, med högst BNP. På grund av 
den ojämna och låga ekonomiska utvecklingen är Ukraina idag en av de forna sovjet-
staterna med lägst BNP (OECD, 2017). 

Kutsyuruba (2011a) skiver att det svåra ekonomiska läget har även påverkat lärarna 
personligen som har fått minskade löner, försenade löneutbetalningar samt fått sina 
besparingar från Sovjet annullerade. Vidare menar han att detta har lett till att många 
lärare övergett yrket för mer lukrativa arbetstillfällen samtidigt som många av dem 
som har stannat kvar i yrket har tvingats till att ta fler jobb för att få ekonomin att gå 
ihop. Det är också vanligt att lärare mot ersättning undervisar sina elever privat utan-
för skoltid vilket kan anses vara en form av korruption (OECD, 2017). 

                                                   
1 Ett folkligt uppror som startade i november 2013 och pågick i flera månader där 
demonstranterna ockuperade delar av staden, främst Självständighetstorget (Maidan 
Nezelezjnosti). Många människor dog och skadades i konfrontationerna mellan 
demonstranterna och militären. Upproret ledde till slut till att president Janukovytj avgick och 
flydde landet. (Zelinska, 2017) 
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Siffror från Världsbanken (2018) visar att 1990 till 2014 minskade antalet barn i 
Ukraina i åldern 5 till 19 med 41 procent vilket berodde på stor utvandring och lägre 
födelsetal. Världsbanken skriver också att Ukrainas skolsystem inte har anpassats i 
samma takt. Under samma period minskade antalet skolor med bara 11 procent och 
antalet lärare med 5 procent vilket gjorde att lärartätheten i Ukraina ökade dramatiskt 
och antalet elever per lärare gick från 13,3 till 8,3. Sedan dess har den ökat något och 
läsåret 2017/2018 var antalet elever per lärare 8,9. Detta kan jämföras med genom-
snittet för OECD-länder som ligger på 13,1. Detta gör Ukrainas skolsystem kostnads-
mässigt ineffektivt eftersom större delen av budgeten måste läggas på att hålla igång 
den överdimensionerade skolapparaten vilket ger stora kostnader per elev (Världs-
banken, 2018). Wanner (1998) beskriver hur skolorna brottas med stora ekonomiska 
problem och lokalerna är många gånger eftersatta vilket har lett till att det under 
sommarmånaderna är vanligt att elevernas föräldrar får hjälpa till på skolorna med 
reparationer, ommålning och tapetsering. Wanner skriver också att en del föräldrar 
istället väljer att ge ett pengabidrag till skolan, detta trots att skolan ska vara avgiftsfri.  

2.2.3 Nyckfulla och hastiga reformer  
Ett stort hinder för Ukrainas reformarbete har varit den ständigt skiftande politiska 
ledningen. Luniachek (2011) menar att självständighetstiden har präglats av stor 
politisk oro och vid maktskiften har den nya ledningen ofta omkullkastat den föregå-
endes arbete. Vidare menar Luniachek att detta har gjort att reformer inte blivit in-
förda fullt ut vad gäller uppföljning, kvalitetssäkring och analys. Det är inte bara inom 
toppolitiken det har varit stor omsättning utan även ute i regionerna. Lokala utbild-
ningsnämnder har haft hög omsättning och har därmed inte kunnat genomföra ett 
långsiktigt strategiskt arbete (Luniachek, 2011). 

Studier av Kutsyuruba (2011a) visar att lärare i Ukraina anser att reformerna som 
genomförts har implementerats ineffektivt och att lärarna har fått dåligt stöd. 
Kutsyuruba menar att utbildningsdepartementet hade för lite kunskaper om utbild-
ningssystem för att kunna genomföra de förändringar som krävdes samt att arbetet 
var ostrukturerat och korrupt. Därför anser han att många av reformerna har varit has-
tigt och slarvigt genomförda och utan tillräcklig förberedelse. Fimyar (2008) pekar 
på liknande brister när nya reformer gjordes utan föregående konsultationer eller 
pilotfall. Reformarbetet beslutades i en starkt hierarkisk organisation i nästan befal-
lande ordalag (uttryckt i ord som ”skall” och ”skall inte”) och besluten gick tydligt 
uppifrån och ner (Fimyar, 2008).  

I tider av osäkerhet där den gamla läroplanen förkastades och den nya inriktningen 
inte var tydlig kände sig många lärare osäkra eftersom den sovjetiska läroplanen med 
sin detaljrikedom hade gett dem en trygghet i sin yrkesutövning. Den hade varit en 
stabil plattform att vila sig mot som inte gick att ifrågasätta och så heller inte lärarens 
undervisning (Tuul et al., 2011). Vad som ytterligare försvårar implementeringen av 
reformerna är att det ömsesidiga förtroende mellan lärare och styrande försämras mer 
och mer (Kutsyuruba, 2011a). 

2.3 Ukrainas skolsystem 
Ukrainas skolsystem är under förändring och en stor förändring är att gå från elva till 
tolv obligatoriska år (Ministry of Education and Science of Ukraine, 2016). Eftersom 
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nuvarande system är mitt uppe i reformen förkommer en blandning av det gamla och 
det nya. När reformen är fullt genomförd kommer skolsystemet bestå av 12 år indelat 
i tre stadier, Level 1 (årskurs 1–4), Level 2 (årskurs 5–9) och Level 3 (årskurs 10–
12). Systemet går att jämföra med det svenska skolsystemet som likt det har en 
gemensam läroplan fram till och med årskurs 9. Eleverna väljer sedan inriktning till 
årskurs 10–12 och kan välja mellan två huvudinriktningar: akademiskt eller yrkesför-
beredande program. Den utbildning som erbjuds efter årskurs 9 i dagens Ukraina är 
av mer varierad form både vad gäller inriktning och tidslängd.  

2.3.1 Nya pedagogiska riktlinjer 
De senaste åren har stora steg tagits för att reformera den ukrainska skolan. 2017 
antogs Law on Education och ett stort reformpaket för skolan kallat the New 
Ukrainian School (NUS) sjösattes 2016 för att implementeras i tre faser fram till 2029 
(Världsbanken, 2018). I och med lanseringen av NUS togs ett dokument fram för att 
tydliggöra de riktlinjer som den nya reformen innebär. Det ger även en bakgrund till 
varför reformen behövs, se The New Ukrainian School - Conceptual principles of 
secondary school reform (Ministry of Education and Science of Ukraine, 2016). NUS 
är ett omfattande program som ämnar ta ett helhetsgrepp om skolväsendet och inne-
fattar både strukturella förändringar samt nya pedagogiska inriktningar. Huvudbud-
skapet med reformpaketet är dock att en gång för alla lämna den auktoritära och teo-
retiska skolan som förmedlar inaktuell och lösryckt kunskap (Världsbanken, 2018). 
Ett av de största problemen i dagens skola är att eleverna tillägnar sig massor av 
ostrukturerad kunskap som de inte kan tillämpa utanför skolan. En del av kunskapen 
de lär sig är dessutom förlegad (Ministry of Education and Science of Ukraine, 2016). 
Eleverna är således inte rustade för världen utanför skolan, varken i vardagen eller på 
arbetsmarknaden (Ibid). Detta illustreras av hur Ukraina har presterat i TIMSS 2011 
(Trends in International Mathematics and Science Study). Världsbanken (2018) visar 
på att de presterade de betydligt bättre än länder med liknande BNP och istället på 
nivå med Sverige, Norge och Nya Zeeland. Samtidigt argumenterar Världsbanken för 
att undersökningar visar att det finns ett stort gap mellan elevernas kunskaper och vad 
som efterfrågas på arbetsmarknaden. De kunskaper som eleverna tillägnar sig i skolan 
kan till stor del inte tillämpas inom arbetslivet.  

I underlaget för NUS (Ministry of Education and Science of Ukraine, 2016) pekar 
Utbildningsdepartementet på att i stället för att fokusera på kunskapsförmedlande ska 
den nya ukrainska skolan fokusera på förmågor och kompetenser. Syftet är att ele-
verna ska förberedas för det livslånga lärandet där de har de egenskaper som krävs 
för att tillämpa och tillägna sig ny kunskap i nya sammanhang. Vidare visar underla-
get att arbetssättet i skolan ska bli elevorienterat, där elevens förmågor, behov och 
intresse är centrala. Utbildningsdepartementet menar att varje elev är unik och tilläg-
nar sig kunskap på olika sätt vilket den ukrainska skolan i och med NUS ska anpassas 
efter. Utbildningsdepartementet har formulerat 10 olika kompetenser, som eleverna 
ska tillägna sig, som skolan ska forma sin undervisning kring. En av kompetenserna 
är specifik för de naturvetenskapliga ämnena och innebär att eleverna även ska kunna 
tillämpa kunskapen praktiskt och vara aktiva laboranter.   

Competencies in Science and Technology. A scientific understanding of nature 
and modern technology, as well as the ability to use it in practical terms. The 
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ability to apply scientific methods to observe, analyze, formulate hypotheses, 
collect data, conduct experiments and analyze their results. (Ministry of 
Education and Science of Ukraine, 2016) 

Vidare ska relationerna mellan lärare, elever och föräldrar ska ses som ett partnerskap 
med gemensamma mål. Läraren ska inte agera som en auktoritär överordnad utan som 
en vän där kommunikation och samarbete är centralt. För att lyckas med detta krävs 
lärare som är motiverade och som kan driva förändring. De lärare som lyckas med 
detta kan genomgå en certifiering vilket kan innebära högre lön (Ministry of 
Education and Science of Ukraine, 2016). 

Wanner (1998) skriver att det vid Ukrainas självständighet fanns ett stort behov av att 
både uppdatera ämnesutbudet inom skolan och att fördela om i av timtilldelningen 
mellan ämnena. Ämnen som skulle förstärka Ukraina som suverän stat prioriterades 
såsom ukrainsk litteratur, historia och kultur. Men andra ämnen fick också ökad rele-
vans såsom främmande språk (främst engelska) och samhällsvetenskap. Vid införan-
det och uppgraderingen av dessa ämnen menar Wanner att de naturvetenskapliga 
ämnena fick lägre prioritet i skolan och minskade i omfattning både sett till andel 
timmar av totalen och antalet timmar. Wanner argumenterar vidare att i en tid av eko-
nomisk kris har blivit allt viktigare för befolkningen att hitta de vägar där pengar kan 
tjänas vilket har gjort att de ämnen som inte är förknippade med ekonomiskt fördel-
aktiga karriärer har minskat i popularitet, däribland fysikämnet.  

Students, much like their parents, are increasingly drawn to careers in business 
because it is one of the few means to earn a living. No great knowledge of 
physics, literature or history is required. (Wanner, 1998, s. 86) 

2.3.2 Fysikämnets utveckling 
Under sovjettiden hade naturvetenskapen en framstående plats i skolan. Som nämnts 
tidigare stod matematik tillsammans naturvetenskapliga och tekniska ämne för över 
hälften av timmarna. Denna andel minskade när Ukraina blev självständigt och antalet 
timmar i fysik minskade avsevärt. En elev i den sovjetiska skolan läste i årskurs 6–9 
fysik 2, 2, 3, 4 timmar per vecka respektive år (Chabe, 1969). Det kan jämföras med 
de respektive timmarna i den ukrainska skolan år 2005 som var 0, 1, 2, 2 (NORRIC, 
2009). Under sovjettiden läste alltså eleverna mer än dubbelt så mycket fysik jämfört 
med efter självständigheten. Även matematik har tilldelats färre timmar och minskat 
från 6 timmar per vecka till 4 (NORRIC, 2009).  

2.4 Frågeställning 
Det har varit en förändringens tid för Ukraina i form av reformer och ekonomiska 
svårigheter. Specifikt för fysiklärarna har det också inneburit stora förändringar 
eftersom fysikämnet fått en annan prioritet i skolan. Vad av allt som har hänt i Ukraina 
sedan självständigheten har påverkat fysiklärarna i deras yrkesroll? Har dessa föränd-
ringar fått fysiklärarna till att ändra sin syn på undervisning och lärande? 

Denna studie avser att studera hur fysiklärare har upplevt och påverkats av de föränd-
ringar som har varit i Ukraina sedan självständigheten och kan sammanfattas i nedan-
stående frågeställning.  
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- Hur upplever fysiklärarna i Ukraina att förändringarna i landet sen självstän-
digheten har påverkat dem i sin yrkesutövning? 
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3 Metod 
Denna studie är fenomenografisk och detta kapitel börjar med att beskriva hur det har 
tillämpats i detta arbete. Eftersom intervjuer är metoden för datainsamling läggs stor 
vikt vid att beskriva arbetet med dessa såsom urval, framtagande av intervjuguide 
samt genomförande.  

3.1 Metod för datainsamling och urval 
Detta arbete syftar till att undersöka lärarnas uppfattningar kring de förändringar som 
skett inom skolan sen sovjettiden till idag och hur det har påverkat deras möjligheter 
till att verka som lärare. Specifikt är det förändringar inom fysikämnet, på motsva-
rande svensk högstadie- och gymnasienivå, som undersökts. Vid undersökning av 
människors uppfattningar och erfarenheter är den kvalitativa metoden lämplig 
(Bryman, 2011). Mer specifikt är denna studien en fenomenografisk studie eftersom 
den avser att analysera enskilda individers tankar om olika fenomen. Fenomenografin 
är en metod för att studera en grupp individers uppfattningar om ett fenomen och 
denna uppsättning av uppfattningar kallas utfallsrummet (Dahlgren & Johansson, 
2009). För att kartlägga människors uppfattningar används halvstrukturerade inter-
vjuer. Vid intervjuerna ska en intervjuguide användas som fungerar som vägledande 
och endast innehåller få frågor som är ordnade i de olika fenomen som ska studeras 
(Dahlgren & Johansson, 2009). Med en halvstrukturerad intervju kan en viss grad av 
strukturering uppnås så att inte svaren blir för divergenta och därmed svåranalyserade. 
Dock är det viktigt att trots en större grad av strukturering behålla flexibiliteten i 
intervjuerna (Bryman, 2011). I denna studie innebar det till exempel om att förhålla 
sig till intervjuguiden som just en guide där frågorna kunde ställas i olika ordning och 
att det var viktigt att följa intervjupersonens intresse. Min inriktning vid intervjuerna 
var att låta intervjupersonerna få tala fritt om det som engagerade dem inom ramen 
för intervjuguidens teman och frågor. Det var därmed viktigt att de kände att jag 
intresserade mig för deras svar och att det fanns tid för både dem att utveckla sina 
svar samt att för mig att ställa följdfrågor. Eftersom målet var att få fram lärarnas egna 
erfarenheter av Ukrainas självständighet, vilket kunde leda till åsikter som skulle 
kunna uppfattas som känsliga, fann jag det bäst att hålla personliga intervjuer och inte 
gruppdiskussioner.  

3.1.1 Urval 
Kriterier för urval av lärare: 

- Fysiklärare på motsvarande svensk gymnasienivå  
- Verksam som lärare sedan Sovjettiden 
- Spridning av lärare i landet 
- Jämn könsfördelning 

Lärarna söktes upp genom olika kontakter i Ukraina såsom svenska ambassaden, vän-
ner och EdCamp Ukraine som är en organisation som samordnar utbildning för lärare. 
Ingen av lärarna rekommenderade varandra vilket kan anses vara en styrka eftersom 
det skulle ha kunnat leda till rekommendationer av likasinnade.  
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Fem lärare intervjuades, en av intervjuerna användes som pilotintervju och data från 
resterande fyra intervjuer användes i studien. Läraren som användes till pilotintervju 
hade inte varit verksam under hela självständighetstiden varför den valdes ut som 
pilot. Bland de andra fyra lärarna var könsfördelningen hälften män, hälften kvinnor. 
Alla dessa lärare uppfyllde kriterierna vilket betyder att de hade mer än 27 års erfa-
renhet av undervisning. Två av lärarna var verksamma i Kiev, en i Kharkiv och en i 
ett mindre samhälle utanför Poltava. En viss geografisk spridning uppnåddes därmed.  

3.2 Intervjuguidens utformande 
I en fenomenografisk studie ska intervjuerna vara halvstrukturerade och tematiska. 
Detta innebär att intervjuguiden innehåller få frågor och att de är indelade i olika 
teman (Dahlgren & Johansson, 2009). Intervjuguiden utformades efter två teman: 
reformer och ekonomiska svårigheter samt fysikämnets utveckling. Under dessa tema 
kom sedan underliggande frågor. Fysikämnets utveckling är det första temat i inter-
vjuguiden. Tanken med det var att enligt Kvales vägledande frågeguide börja med 
inledande frågor (Bryman, 2011). Frågor kring fysikämnet skulle kunna behandlas 
lite på distans för att inte komma så nära utvecklingen av lärarnas egna undervisning 
som skulle kunna vara av känsligare natur. Tanken med ordningen i intervjuguiden 
var således att komma närmre lärarnas egna uppfattningar kring undervisning och hur 
den har utvecklats allt eftersom intervjuerna framskred. Vid kvalitativa intervjuer är 
det viktigt att frågorna är av öppen karaktär som gör att intervjupersonerna kan 
utveckla svaren efter sina egna upplevelser (Patel & Davidson, 2011). Många av frå-
gorna var därför utformade som ”Hur”-frågor som uppmuntrade lärarna till att svara 
utifrån sin egna erfarenhet. Se Bilaga 1: Intervjuguide. 

3.3 Forskningsetiska aspekter 
Det finns fyra huvudkrav inom forskningsetik som måste uppfyllas (Patel & 
Davidson, 2011): 

1. Informationskravet 
Deltagarna i studien måste bli informerade om studiens syfte. Detta säker-
ställdes genom att alla lärarna på förhand fick skriftlig information om stu-
dien i ”Informationsbrevet”, se Bilaga 2.  

2. Samtyckeskravet 
Innan intervjuerna genomfördes gav intervjupersonerna muntligen sitt god-
kännande till medverkan. 

3. Konfidentialitetskravet 
För att uppfylla konfidentialitetskravet ska medverkande personer ges största 
möjliga konfidentialitet samt att deras personuppgifter förvaras på ett säkert 
sätt. I rapporten har alla lärare avpersonifierats för att de inte ska kunna iden-
tifieras. Vilka skolor de är verksamma på är inte heller givet. Alla uppgifter 
kring deras identitet har behandlats med största möjliga försiktighet. 

4. Nyttjandekravet 
Uppgifterna som samlas in om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål. I denna studie har det material som samlats in vid inter-
vjuerna endast används till denna rapport.  
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De etiska huvudkraven vid forskning anses därmed blivit uppfyllda.  

3.4 Genomförande av intervjuerna 
Första intervjun som genomfördes var pilotintervjun. Första utkastet av intervju-
guiden användes och efter intervjun uppdaterades den för att bättre stämma överens 
med studiens frågeställning. Frågor som hade misstolkas eller som krävde förtydli-
gande, omformulerades för att öka möjligheterna för standardiserade intervjuer.   

Före intervjuerna fick lärarna Informationsbrevet (se Bilaga 2: Informationsbrev) e-
postat till sig och vid intervjustarten fick de ge sitt muntliga medgivande till medver-
kan. Informationsbrevet översattes till ukrainska innan det skickades ut. Intervjuerna 
ägde rum i april 2019. Varje intervju varande mellan 1–1,5 timme. Två av intervju-
erna genomfördes på lärarnas skola i deras klassrum och de andra två gjordes via 
Skype.  

Lärarnas modersmål var ukrainska eller ryska och deras kunskaper i engelska var inte 
så höga. Därför användes en tolk vid intervjuerna så att lärarna skulle kunna prata på 
det språk som för dem var mest naturligt (ukrainska eller ryska). Frågorna ställdes på 
engelska och tolken simultanöversatte. Alla citat från lärarna i texten är översatta från 
ryska eller ukrainska till engelska. 

Intervjuerna genomfördes med hjälp av intervjuguiden för att intervjuerna skulle vara 
standardiserade och möjliga att jämföra med varandra. Ljudet från alla intervjuer spe-
lades in vilket gav en möjlighet till att återgå till vad som sades vid behov. Detta är 
enligt Dalgren och Johansson (2009) nödvändigt för att materialet ska kunna analys-
eras på ett tillförlitligt sätt. Det gav också i denna studie möjlighet till en förbättring 
av översättningen vid senare tillfälle.  
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4 Analys och Resultat  
Detta kapitel börjar med en redogörelse för den analysmetod som har används för att 
kategorisera materialet från intervjuerna. Efter det följer en sammanställning av de 
två huvudkategorierna Samhällets utveckling och Skolans utveckling som analysen 
gav. Slutligen kommer en sammanfattning av analysen för att tydliggöra svaret på 
frågeställningen som besvaras i två steg: vad som har påverkat fysiklärarna och hur 
de har påverkats.  

4.1 Analysmetod 
Vid analys av materialet följdes en fenomenografisk analysmodell beskriven av 
Dahlgren och Johansson. Det är en modell i sju steg och nedan beskrivs hur den til-
lämpades i denna studie. (Dahlgren och Johansson, 2009) 

1. Bekanta sig med materialet 
Alla intervjuer transkriberades och skrevs ut på papper. Därefter lästes alla 
intervjuer igenom några gånger. Några avsnitt markerades som extra intres-
santa eller komplicerade. Ljudupptagningen för dessa avsnitt spelades upp 
igen för tolken som gjorde en andra översättning varpå materialet uppdatera-
des.  

2. Kondensation 
Vid kondensationen togs först irrelevanta delar av transkriptionen bort. Efter 
det skrevs de ut på enkelsidigt papper. Därefter klipptes olika avsnitt ut ur 
varje transkription så att varje lapp innehöll ett uttalande om en enskild före-
teelse. På baksidan av varje lapp noterades det nummer som läraren hade fått 
(1–4) så att varje avsnitt kunde härledas till rätt lärare.  

3. Jämförelse 
Urklippen med de olika avsnitten jämfördes med varandra med avseende på 
likheter och skillnader.  

4. Gruppering 
Baserat på likheterna och skillnaderna grupperades avsnitten i många små 
grupper som spriddes ut över golvet. Dessa grupper bildade de första katego-
rierna. Kategorierna jämfördes med varandra för att vidare grupperas ytterli-
gare i överliggande kategorier. Denna metod upprepades tills en struktur som 
innehöll en majoritet av lapparna erhölls. Några lappar föll bort eftersom de 
inte ansågs vara relevanta för frågeställningen och passade således inte in i 
strukturen.  

5. Artikulera kategorierna  
Respektive kategori definierades med avseende på dess innehåll. Gränserna 
mellan kategorierna bestämdes. Vid den gränsdragningen omstrukturerades 
vissa avsnitt och när det var klart klistrades lapparna, i sina respektive kate-
gorier, upp på papper för att möjliggöra en överblick.  

6. Namnge kategorierna 
De olika kategorierna namngavs. Det var viktigt att välja ett namn som tydligt 
angav essensen i kategorin. 
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7. Kontrastiv fas 
I den kontrastiva fasen jämfördes de olika kategorierna för att se om någon 
kategori passade in i någon annan så att en större kategori kunde bildas. I 
denna studie innebar det exempelvis att den mer uttömmande kategorien Brist 
på material bildades istället för Utrustning som då även innefattade text-
böcker. Viktigt var att kategorierna var exklusiva så att varje avsnitt bara pas-
sade in i en kategori. Eftersom kontrasteringen innebar viss omstrukturering 
blev det nödvändigt att gå tillbaka och iterera steg 4-5-6 eftersom delar av 
strukturen påverkades.  

Resultatet från en fenomenografisk studie kallas utfallsrum och består av huvudkate-
gorierna och underkategorier. Se Figur 1. De två huvudkategorierna är Samhällets 
utveckling och Skolans utveckling. Dessa kategorier ska inte ses som oberoende av 
varandra utan som ett praktiskt och tydligt sätt att dela upp materialet i. Samhällets 
utveckling hanterar Ukrainas utveckling, sett till det som påverkar skolan, och delas 
upp i tre underkategorier, ekonomiska problem, nya möjligheter och nya priorite-
ringar. Skolans utveckling delas upp i tre underkategorier, reformer som har varit 
sedan självständigheten, NUS som är under implementering och hur undervisningen 
har ändrats i skolan jämfört med sovjettiden. 

 
Figur 1: Analysens kategorier 
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Nedan följer en sammanställning av huvudtemana Samhällets utveckling i och 
Skolans utveckling med underrubriker för respektive kategori. All data som redovisas 
är hämtad från intervjuerna med lärarna om inte annan källa anges och illustreras vid 
behov av citat av lärarna. 

4.2 Samhällets utveckling 
Huvudkategorin Samhällets utveckling syftar till de samhälleliga förändringar som 
har skett i Ukraina sedan självständigheten såsom ekonomiska problem och nya pri-
oriteringar som gör att fysik inte är lika viktigt men också nya möjligheter som har 
tillkommit.  

4.2.1 Ekonomiska problem 
Hur Ukrainas ekonomiska problem har påverkat fysiklärarna i deras jobb.  

4.2.1.1 Brist på utrustning 
På grund av den ekonomiskt svåra situation Ukraina de senaste åren har lärarna brist 
på utrustning som påverkar dem i sin undervisning.   

Laborationsmaterial 
Lärarna har svårt att genomföra laborationer och demonstrationer på grund av att de 
inte har utrustning och material. Många gånger har de bara gammalt material från 
Sovjettiden och när det går sönder varken ersätts eller repareras det. De har inte några 
klassuppsättningar av något material utan det som möjligtvis finns är viss demonstrat-
ionsutrustning. I stället för laborationer visar några lärare videoklipp från internet 
eller så tas teoretiska exempel upp från boken.  

Textböcker 
Under de första åren efter självständigheten fick lärarna inte några nya böcker utan 
de var tvungna till att fortsätta använda de sovjetiska böckerna långt in på 90-talet. 
Det fanns inte pengar till att köpa nya och tillgången till textböcker producerade i 
Ukraina fanns inte heller. Under årens lopp har de fått nya böcker men lärarna 
uttrycker behov för nya och mer moderna textböcker. Eftersom böckerna inte har 
uppdaterats har en del områden, såsom astronomi, förlegad information.  

4.2.1.2 Låga löner 
Till följd av minskade budgetanslag till skolorna har lärarna under åren fått minskade 
löner och många gånger försenade löneutbetalningar.  

Lojalitet 
Lönen är en viktig motivator till att jobba men samtidigt finns det en vilja att stanna 
kvar inom yrket. Det finns en stor lojalitet jämtemot arbetet som har spår av Sovjet-
unionens ideologi: 

I was trained in the Soviet system to be disciplined and to execute. (Lärare 3) 

I mean we will do it anyway, but we would really like that there is a degree of 
development. (Lärare 2) 
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Båda citaten är från sammanhang där de pratade om deras motivation till att arbeta 
trots att lönerna är så låga.  

Oro för framtida lärarförsörjning 
I samtal kring de låga lönerna uttrycker lärarna främst oro för den framtida försörj-
ningen av lärare. Hur ska samhället kunna klara försörjningen av kompetenta lärare 
till skolan när de inte blir tillräckligt betalade? De ser en pågående trend av att unga 
ukrainare väljer yrkesbana efter löneläge i allt högre utsträckning. De som utbildar 
sig inom naturvetenskap vill också tjäna pengar och eftersom lärarlönerna är så låga 
ser de intervjuade lärarna att den framtida försörjningen av lärare inom fysik kommer 
att bil ansträngd. En lärare utrycker det som: 

A capitalistic system only works if people are getting paid. (Lärare 4)  

I det uttrycket ligger en viss tillbakablick till Sovjettiden då lärarna kanske inte nöd-
vändigtvis hade det bättre men var mer jämlika med övriga lönearbetare.  

4.2.2 Nya möjligheter 
Samhällets utveckling är inte enbart negativ utan det finns även positiva förändringar 
som öppnar upp för nya möjligheter för lärarna.  

Demokratiska influenser 
Ukraina har rört sig i demokratisk riktning. Yttrandefriheten är betydligt större nu än 
under sovjettiden. Människor har också större valmöjligheter i sina liv. Numera kan 
människor fritt välja utbildning och många väljer även att flytta utomlands för att 
jobba efter examen. Lärarna uttrycker frustration över att så många väljer att flytta 
från Ukraina men menar samtidigt att en större frihet för individen är bra.  

IT 
På senare år har nya satsningar gjorts i några skolor. Projektorer har installerats i 
klassrum vilket möjliggör en ny typ av undervisning. Internet har också gjort att 
lärarna har större möjligheter till att berika undervisningen. Om de samtidigt har till-
gång till projektor kan de visa material från internet för att kompensera för material-
bristen men också för att effektivisera undervisningen. Dock är inte skolornas 
internetuppkoppling alltid tillförlitligt. Därför tvingas lärarna ibland till att strömma 
material från sina egna telefoner.  

4.2.3 Nya prioriteringar 
Lärarna upplever inte att naturvetenskapen, i dagens Ukraina, betraktas som så viktig 
längre. Andra inriktningar och ämnen har blivit viktigare. Det kan delas in i två per-
spektiv, på samhällsnivå och på elevnivå.  

4.2.3.1 Samhällsnivå 
På samhällsnivå har ett skifte skett över vad landet bör satsa på för att vara fram-
gångsrika i framtiden.  

Naturvetenskap inte viktigt 
Lärarna uttrycker frustration över att Ukraina inte längre värdesätter och satsar på 
naturvetenskapen. De tycker det är synd att ett land som har så lång tradition av fram-
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stående tekniskt kunnande helt enkelt bara slutar satsa inom det området. Det påver-
kar direkt dem som lärare inom fysik men de känner också en viss sorg och saknad 
över det som varit. Ett illustrativt citat från en lärare: 

When I ask how many of them are going to physics and mathematics, I can’t 
believe that they are so few. This was the country that was making turbines, 
generators, rockets, and now when I see where we are, I can only feel frustrated. 
(Lärare 2) 

En annan illustration är när en lärare uttrycker ett visst vemod över att ingen av hens 
elever i framtiden kommer att utmärka sig inom vetenskapen. Hen säger sig ha en 
dröm om att som pensionär se någon av sina elever på TV, efter att ha denne har gjort 
en framstående insats inom fysiken, men konstaterar med en suck att det aldrig kom-
mer att ske.  

Nya kunskaper viktiga 
Litteraturstudien pekar på att naturvetenskapen har blivit lägre prioriterad i det själv-
ständiga Ukraina (se avsnitt 2.3.1). Även om lärarna uttrycker vemod för naturveten-
skapens minskade prioritet finns det även förståelse för att samhället förändras och 
att nya behov uppstår.  

4.2.3.2 Elevernas minskade intresse 
Lärarna uttrycker att naturvetenskapen inte längre är intressant i dagens Ukraina utan 
att det har blivit viktigare att ägna sig åt karriärer där pengar kan tjänas. Eleverna har 
därmed blivit mindre och mindre intresserade av fysik. Oftast är det bara en eller två 
elever i en klass som visar intresse för ämnet.  

Påverkan på undervisningen 
Det finns en frustration hos lärarna att eleverna inte är intresserade av fysik och en 
lärare uttrycker stor förvåning över att de inte ens är intresserade av att titta på stjär-
nor. Sedan självständigheten har det blivit svårare att motivera eleverna till att lära 
sig fysik. Under Sovjettiden när samhället prioriterade de naturvetenskapliga studi-
erna var eleverna mycket mer motiverade till att satsa på fysikämnet. Disciplinen var 
också hårdare vilket och en lärare uttrycker det som att hen på ett annat sätt kunde 
tvinga eleverna till att hänga med i fysiken. Med det finns också förståelse för elever-
nas svala intresse. Efter självständigheten har eleverna fått fler ämnen och läser 
många gånger upp till 15–17 ämnen parallellt vilket gör att de har svårt att fördjupa 
sig i enskilda ämnen. Eftersom fysiken är så komplicerad i den ukrainska skolan kän-
ner de flesta elever att det helt enkelt inte är lönt att intressera sig.  

Oro för framtiden 
Det finns en oro för framtiden när det gäller fysikkunskaperna i Ukraina. Eleverna 
vill bara tjäna pengar och de flesta av ungdomarna har därför siktet inställt på att flytta 
utomlands eftersom de inte ser en framtid i Ukraina.  

They are not motivated to study physics since it is so complicated. Most of them 
want to have jobs where they make money. It isn’t possible within physics. 
(Lärare 4) 
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En av lärarna berättar om en undersökning som några av hens kollegor har gjort om 
var ingenjörsstudenter tar vägen efter examen. Få av dem stannar kvar i Ukraina och 
den absoluta majoriteten börjar jobba utomlands för att tjäna pengar. Sverige är 
exempelvis ett av de länder som studenterna flyttat till. Elevernas intresse för fysik 
och naturvetenskap har alltså minskat stort sedan självständighetstiden samtidigt som 
de elever som väljer att studera vidare inte stannar kvar i Ukraina efter examen utan 
flyttar utomlands för att arbeta.  

Frågan är också vem som ska jobba som fysiklärare i det framtida Ukraina. När få 
elever intresserar sig för fysik och ännu färre av dem väljer att studera vidare blir det 
få studenter inom fysik i eftergymnasiala studier. De fysiklärare som är nya i dagens 
Ukraina riskerar att inte ha de kunskaper som krävs. En lärare i studien måste under-
visa de nya lärarna som kommer till skolan eftersom deras kunskaper inom ämnet är 
undermåliga.  

4.3 Skolans utveckling 
Kategorin Skolans utveckling handlar om hur lärarna har uppfattat att skolan har 
utvecklats sedan självständigheten med de reformer som har varit och påbörjats samt 
hur de själva har ändrat sin undervisning som följd av de förändringar som har varit.  

4.3.1 Reformer som har varit 
Reformer har genomförts inom den ukrainska skolan och hur de har påverkat fysik-
lärarna. Här delas det in i två perspektiv: fysikämnets utveckling och textböckernas 
utveckling.   

4.3.1.1 Fysikämnets utveckling 
I jämförelse med Sovjettiden har själva innehållet i fysiken inte ändrats utan det som 
påverkar lärarna är att timtilldelningen har minskat drastiskt.  

Samma innehåll 
Slående är att inte mycket har ändrats sedan Sovjettiden för fysiklärarna. Innehållet i 
fysikkurserna är precis detsamma och det har inte kommit några direktiv uppifrån om 
att lärarna ska ändra på något. Innehållet uppfattas som alldeles för avancerat och 
lärarna ifrågasätter om alla elever verkligen behöver studera på så hög nivå. De menar 
att eftersom innehållet är så komplicerat är det många elever som helt enkelt ger upp 
och inte anstränger sig. 

Minskade timmar 
I och med omprioriteringar inom skolämnena har fysikämnet fått betydligt färre tim-
mar. Under sovjettiden hade eleverna mer än dubbelt så många timmar. Eftersom 
innehållet är oförändrat samtidigt som antalet lektionstimmar är färre blir det svårt för 
lärarna att hinna med allt som ska göras och då främst med att få alla elever till att 
förstå. En lärare uttrycker: 

We teach the same content as before, but less time. It would be better if the 
content would be reduced and made simpler. (Lärare 4) 

Som en lärare uttrycker det på frågan om hens uppfattningar kring omprioriteringen 
av ämnen och minskade timmar till fysikämnet: 



 

21(36) 
 

I see more disadvantages since the main focus of Ukraine today are the 
humanitarian subjects, for example philosophy, history, economy etc. Science 
subjects are out of their point of view. (Lärare 1) 

Det är svårt att få eleverna att tillägna sig materialet på de få timmarna de har. Att 
göra demonstrationer är till exempel svårt för lärarna att hinna med. Det är kanske 
inte så oväntat att lärarna inte uppskattar att deras eget ämne får minskade timmar, 
men uppfattningen är nyanserad. Problemet med att eleverna studerar mindre fysik är 
att de som är intresserade och verkligen behöver fysikkunskaper för framtida studier 
drabbas hårt. Däremot är det kanske inte helt fel att de som ändå inte är så intresserade 
läser mindre fysik.  

4.3.1.2 Textbokens utveckling 
Textböckernas utveckling, eller snarare brist på utveckling, är även något som enga-
gerar lärarna. Under större delen av 90-talet att fick inte lärarna några nya textböcker. 
De fortsatte använda de gamla sovjetiska böckerna flera år efter självständigheten. 

Avancerat innehåll 
Precis som innehållet inte har ändrats i fysikkurserna har inte heller de ukrainska text-
böckerna ändrats i så stor omfattning. De är fortfarande avancerade och lärarna menar 
att få elever kan tillägna sig innehållet. De efterfrågar enklare böcker med ett mer 
vardagsnära innehåll. Som det är nu innehåller böckerna alldeles för mycket och för 
avancerad matematik med få exempel som eleverna kan relatera till.  

Viss förändring 
Det har kommit nya böcker men även dessa böcker är alldeles för avancerade för den 
absoluta majoriteten av eleverna. Vissa ändringar har dock gjorts men till stor del 
handlar det bara om facelifts än nya böcker. Exempelvis har det tillkommit lite nya 
exempel med vardagsanknytning. Som en lärare uttrycker det: 

I haven’t seen any changes when it comes to text books. They are very 
complicated with many formulas and a very difficult scientific language. They 
are written for only the best one or two students in the class that have very high 
knowledge. The absolute majority don’t understand. This is one example on 
what needs to be changed. (Lärare 1) 

4.3.2 New Ukrainian School 
NUS är den senaste reformen som också är en av de mest omfattande. Reformen har 
bara börjat att implementeras och hittills är det bara årskurs 1 i grundskolan som är 
helt färdig. Nedan redogörs för lärarnas inställningar till reformen och vilka utma-
ningar som har framkommit i studien. 

4.3.2.1 Lärarnas inställning 
I denna studie uttrycks till mesta del positiva åsikter om NUS. Däremot vittnar lärarna 
om att det även finns negativa åsikter om reformen.  

Positivt 
Lärarna i studien är positiva till de förändringar som NUS kommer att innebära. Det 
menar att det är något helt nytt och behövligt. En lärare jämför reformen med hur 
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skolor fungerar i länder som Sverige och USA och ser det som ett steg närmre de 
västeuropeiska skolorna. NUS fokus är att vända perspektivet från att vara en skola 
där lärarna berättar och eleverna repeterar till att vara en skola som utgår från eleverna 
vilket uppfattas som positivt av lärarna. NUS har förändrat första klass till att utmana 
eleverna till att vara mer kreativa och aktiva i skolan. Lärarna tror att detta arbetssätt 
förmodligen kommer att gynna elevernas framtida förståelse och intresse för natur-
vetenskapen så att de är mer förberedda för fysikundervisningen i högre stadier. Ett 
exempel på en positiv aspekt som tas upp är att eleverna i första klass tillsammans 
med läraren sitter på matta i klassrummet. På så vis kommer de på samma nivå både 
rent kroppsligt samtidigt som situationen upplevs mindre hierarkisk vilket förmodli-
gen gynnar elevernas lärande.  

Negativt 
Det kan vara svårt att veta på förhand att implementeringen lyckas och det finns en 
viss skepticism inom lärarkåren. Det är inte förrän det är utrett och klart man vet om 
det har blivit lyckat. Lärarna pekar även på att många av deras kollegor inte är lika 
positiva som de själva är. Det finns många lärare som är rädda för förändringar vilket 
kan försvåra implementeringen av reformen.  

I see a resistance from many teachers to make these changes. It is like a habit. 
They have teached the same way since Soviet time and they don’t want to 
change. (Lärare 1) 

4.3.2.2 Utmaningar för NUS 
Det finns en hel del oro kring hur NUS ska kunna implementeras framgångsrikt. Dels 
är det Ukrainas lärares inställning till reformen och dels är det själva införandet som 
det uttrycks oro kring.  

Lärarnas inställning 
Även om lärarna i studien är positiva till förändringen pekar de på att de ser att många 
lärarkollegor kommer att ha svårt för att göra de förändringar som krävs för att arbeta 
i linje med NUS. Många lärare känner stor trygghet i att fortsätta som de alltid har 
gjort, det blir som en vana. Det är en stor förändring i inställningen till relationen med 
elever och deras lärande vilket kommer att utmana många lärare stort. En lärare säger: 

There are very few pedagogies that are paying attention to the personal 
competencies of the students and they are more focused on replicating. They 
have a very deep academical knowledge, but they lack creativity. (Lärare 4) 

Oro för införande 
Farhågor finns också kring införandet av reformen. Lärarna saknar idag laborations-
utrustning och i NUS är utvecklandet av elevernas laborativa förmåga central. Lärarna 
har länge saknat elementär utrustning och det finns farhågor om att de inte kommer 
att få de budgetanslag som krävs för att kunna investera i linje med vad som krävs. 
Förändringarna i första klass har varit omfattande med upprustade lokaler och nytt 
material och det är många årskurser kvar innan reformen har nått upp till högstadie- 
och gymnasienivå. Det uttrycks också oro för vad ett förändrat politiskt läge skulle 
kunna innebära. Tidigare har reformer inom skolan dragits tillbaka när det varit ett 
politiskt skifte.  
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4.3.3 Undervisningens utveckling 
Även om inte innehållet i fysiken har ändrats sedan Sovjettiden och lärarna inte fått 
några nya direktiv om hur de ska bedriva undervisning beskriver lärarna att de till viss 
mån har ändrat sitt sätt att undervisa och även sin syn på lärande.  

4.3.3.1 Demokratiska influenser i skolan 
Lärarna upplever större frihet och det har blivit ett skifte mot en mer elevorienterad 
undervisning.  

Större frihet 
Lärarna upplever att de i det självständiga Ukraina har större frihet att planera sin 
undervisning än tidigare när allting skulle godkännas i förväg. Detta har gett dem ett 
större manöverutrymme som har utnyttjats på olika sätt. Det finns också utrymme för 
mer kreativitet från deras sida. Som exempel har en lärare bytt ut alla formler som 
satt på klassrumsväggarna till mer dekorativa bilder över fysikaliska fenomen från 
naturen. Hen gör också mer studiebesök med eleverna, till exempel till ett gjuteri eller 
bara ut i naturen och uttrycker: 

Physics is real life, not just some theory. (Lärare 1) 

Den nya tekniken har också möjliggjort för lärarna att vara mer kreativa eftersom de 
kan visa mer exempel som inte varit möjligt tidigare. De visar klipp från internet och 
använder sig också till exempel av gästföreläsare från andra delar av landet med hjälp 
av Skype.  

Elevorienterad undervisning 
Under sovjettiden var det inget fokus på det individuella arbetet utan allt fokus låg på 
läraren. Det har nu blivit ett skifte till att titta mer till individen och dess förmågor. 
Det finns idag även en större acceptans för misstag. Detta har exempelvis gjort att 
eleverna inte är rädda för att presentera sina arbeten och det finns en större variation 
i hur de kan presentera. Tidigare skulle de bara läsa innantill men nu kan de till 
exempel göra väggtidningar eller presentera i grupp med större inlevelse. Det finns 
alltså även mer utrymme för elevernas kreativitet. Det efterfrågas även av eleverna 
att ge uttryck för sin individualitet. Detta kan jämföras med att de elever som var mest 
framgångsrika under Sovjettiden var de som lyckades bäst med att memorera och 
kopiera. 

4.3.3.2 Behov av nya strategier 
De nya förutsättningarna i Ukraina har gjort att lärarna använder sig av nya strategier 
för att hantera sin nya situation. De är i en situation där intresset från eleverna har 
minskat drastiskt samtidigt som samma avancerade innehåll ska hinnas med på hälf-
ten av tiden.  

Inspirera 
Lärarna får idag jobba mer med att inspirera och motivera eleverna. Detta görs bland 
annat genom att arbeta med exempel som anknyter till elevernas föreställningsvärld, 
bland annat genom att titta på exempel från naturen. En lärare uttrycker det som att 
göra undervisningen mer lekfull. Internet hjälper även lärarna till att hitta spännande 
och pedagogiskt videomaterial att visa eleverna, till exempel om nya supernovor.  
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Ignorera 
Lärarna känner dock att de, trots att de försöker inspirera mera, inte kan nå fram till 
majoriteten. Därför är en strategi att fokusera på de elever som är intresserade och 
låta de andra hänga på så gott de kan. En lärare uttrycker det som att ge de elever som 
inte riktigt klarar sig lite ”rabatt” och släpper igenom dem ändå med motiveringen att 
de ändå inte ska läsa vidare inom fysik.  

I kind of give them a little discount. I don’t bother them too much, I work with 
them that are interested. (Lärare 3) 

Det kan också yttra sig i att läraren nöjer sig med att de elever som har svårt för fysik 
tittar på ett intressant videoklipp och efter det låter dem vara för resten av lektionen. 
Lärarna behöver också ägna sig mer åt grundläggande orientering inom fysik för att 
de elever som inte är intresserade ska få med sig det absolut basala. Anledningarna 
till detta är att eleverna både har ett minskat intresse samt att de har sämre förkun-
skaper än tidigare. Lärarna kan till exempel inom området kärnfysik välja att fokusera 
på varför radioaktiv strålning är farligt och i sin förlängning varför kärnkraftsolyckan 
i Tjernobyl var så katastrofal. Sedan behöver eleverna inte kunna alla fysikaliska 
detaljer.  

4.4 Sammanfattning av analysen 
Ukrainas utveckling sedan självständigheten ur fysiklärarnas perspektiv har i ana-
lysen delats in i samhällets och skolans utveckling. De är inte oberoende av varandra 
utan påverkar varandra. Framförallt påverkar samhällets utveckling i sin tur skolans 
utveckling eftersom skolan måste förhålla sig till i vilken riktning samhället utveck-
las. Ekonomiska problem på samhällsnivå påverkar exempelvis skolan i form av 
minskade budgetanslag.  

4.4.1 Vad i samhällets och skolans utveckling som har påverkat fysiklärarna i 
sin yrkesutövning 

På grund av samhällets nya prioriteringar där naturvetenskapen inte längreuppfattas 
som så viktig och där andra ämnen har tillkommit har timmarna inom fysik minskat 
drastiskt. Eftersom innehållet inte har ändrats har fysiklärarna idag betydligt mindre 
tid till att hinna med att gå igenom allt. De reformer som hittills har genomdrivits har 
alltså inte påverkat fysiklärarna mer än att de har fått mindre tid till sitt förfogande. 
Däremot har samhället förändrats vilket har tvingat lärarna till anpassning till den nya 
omvärlden. Andra ämnen har blivit mer prioriterade för eleverna än fysik. Eftersom 
många av eleverna söker sig utomlands för att arbeta blir exempelvis främmande 
språk (främst engelska) angeläget. Lärarna vittnar om att eleverna inte ser någon 
framtid inom naturvetenskapen och prioriterar därför inte fysik. Fysiken är också 
avancerad och de har därför svårt för att motivera sig till att studera. Deras intresse 
för fysikämnet har således sjunkit betydligt sedan sovjettiden.  

Demokratiseringen i samhället har också påverkat fysiklärarna vilket har framkommit 
i studien på olika plan. Det basala är att demokratiseringen har inneburit att lärare och 
elever är mer jämlikar än tidigare. Tryggheten och friheten för eleverna är därmed 
större för eleverna i skolan. Lärarna har också en större frihet i sin yrkesutövning. De 
kan utforma sin undervisning mer efter eget huvud än tidigare och behöver inte få sin 
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lektionsplanering godkänd på förhand.  Den större friheten för eleverna betyder också 
att de kan välja att inte vara intresserade.  

De många och långa ekonomiska kriserna i Ukraina sedan självständigheten har också 
påverkat fysiklärarna i deras yrkesutövning. Speciellt nämner de brist på laborations-
utrustning och att de har varit tvungna till att använda gamla textböcker. Men det 
finns också ljusglimtar då lärarna på senaste tiden har upplevt en viss förbättring vad 
gäller budgetanslagen. De har fått tillgång till ny IT-utrustning och till viss utsträck-
ning även internetuppkoppling. Det har även sett förbättringar på annat håll såsom 
exempelvis möjligheter till att köpa in nytt material. Vad de däremot inte menar 
påverkar dem i sin yrkesutövning är de låga lönerna. De har valt att stanna kvar och 
de är lojala trots den undermåliga betalningen. Däremot är de oroade för framtiden 
eftersom de ser att få söker sig till yrket eftersom det inte finns några pengar att tjäna.  

4.4.2 Hur samhällets och skolans utveckling har påverkat fysiklärarna i sin 
yrkesutövning 

Den minskade tiden för undervisning samt samhällets och elevernas minskade 
intresse har gjort att lärarna har behövt uppdatera sitt sätt att bedriva undervisning på 
trots att det inte har kommit några uppdaterade läro- eller kursplaner som dikterar det. 
Samhällets demokratisering har inneburit att elever och lärare har fått en annan relat-
ion till varandra vilket också har påverkat lärarna till att anpassa sin undervisning.   

Lärarna kan idag jobba mer kreativt än tidigare i sin undervisning. Istället för att sla-
viskt följa textboken finns det nu mer möjligheter. Detta ihop med den nya tekniken 
ger lärarna en större palett att jobba med. De gör studiebesök, hittar exempel i naturen, 
har gästföreläsare via Skype och tittar på fysikaliska experiment på Youtube. Tyvärr 
hindrar de ekonomiska förutsättningarna dem mycket eftersom de inte har möjlighet 
till att köpa in det material de skulle behöva för att fritt få utforma sin undervisning. 
Det finns även ett skifte till en mer elevorienterad skola. NUS är hittills bara imple-
menterad i första klass men det verkar som om dess tankar redan har börjat ta fäste. I 
skolan idag har även eleverna en större frihet till att välja hur de vill jobba. Det gamla 
systemet med att läraren berättar och eleverna memorerar och kopierade under sträng 
disciplin verkar ha börjat lösas upp. Eftersom eleverna inte är lika intresserade av 
fysik som tidigare måste lärarna jobba mycket mer med att försöka engagera och 
inspirera eleverna. Det kan handla om att hitta mer vardagsnära exempel eller att hitta 
spännande klipp om astronomi på nätet.  

Den större friheten ger också lärarna en möjlighet till att fokusera på de intresserade 
eleverna. Fysiklärarna har fortfarande samma kursinnehåll som på sovjettiden men 
ska undervisa det på färre timmar vilket har försatt dem i en svår sits. I stor utsträck-
ning gör detta att lärarna väljer att fokusera på de få elever som är intresserade och 
som kan hänga med i det avancerade materialet. Elever som inte klarar kraven släpps 
igenom systemet eftersom lärarna inte har tid att få dem till att bli godkända. Lärarna 
uppger dock också att de även numera måsta fokusera mer på att gå undervisa det 
mest basala eftersom de vill att de svagare eleverna i alla fall ska tillägna sig något 
inom ämnet.  

Lärarna har alltså behövt anpassa sin undervisning både på grund av samhällets 
utveckling och skolans utveckling. Samhällets utveckling har gjort att intresset för 
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fysik har minskat drastiskt men de demokratiska strömningarna har gjort att lärarna 
och eleverna är mer jämlika. Skolans utveckling har främst påverkat lärarna i den 
omprioritering bland ämnena som har gjorts och som har gett fysiken betydligt färre 
timmar. Detta ställer till problem för lärarna eftersom innehållet inte har reformerats 
utan fortfarande är lika avancerat och omfattande som tidigare.  
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5 Diskussion 
Detta kapitel inleds med en resultatdiskussion där resultatet från studien diskuteras i 
ljuset av vad som framkommit i litteraturstudien. Efter det kommer metoddiskussion 
som diskuterar studiens reliabilitet, validitet samt generaliserbarhet. Därefter följer 
ett avsnitt om hur resultatet kan användas. Det fokuserar på de utmaningar som refor-
men NUS innebär. Sist kommer förslag till vidare forskning 

5.1 Resultatdiskussion 
Från litteraturstudien framkommer att skolan var en viktig arena för förändring när 
Ukraina blev självständigt. Skolreformerna har varit många för att forma och ena det 
Ukraina som ett självständigt land. Fysiklärarna i denna studie har dock inte märkt av 
dessa reformer mer än att de har fått minskat antal timmar. Anledningen till detta 
verkar ha varit att fysikämnet har lämnats vind för våg eftersom reformerna har varit 
inriktade på andra ämnen. För att citera en lärare i studien: ”Science subjects are out 
of their point of view”. Det har istället varit viktigt att ena landet och främja det 
ukrainska språket. Ukrainsk litteratur och historia har varit prioriterade när Ukraina 
skulle formas till en egen nation och inte bara en före detta Sovjetnation. När Ukraina 
gick över till marknadsekonomi och öppnades upp för omvärlden blev det också vik-
tigt att landets invånare utbildades inom ekonomi och främmande språk. I ett land 
som tidigare hade rättat sig efter planekonomin där alla leverantörskedjor och kunder 
var bestämda med fixa priser fanns det ett stort kunskapsgap på alla nivåer inom 
näringslivet. Fysikämnet har alltså inte reformerats utan timmarna har bara halverats. 
Eftersom ämnet inte har varit prioriterat för samhället har innehållet inte uppdaterats 
vilket har lämnat fysiklärarna i en svår sits.  

I denna studie framkommer att lärarna ofta bara vänder sig till de få elever som är 
duktiga och intresserade. Det är lätt att klandra lärarna i deras agerande men då måste 
det tas i beaktande att deras möjligheter till att göra ett bra jobb har minskat. Innehållet 
i fysikämnet är avancerat och stundtals även förlegat. Samtidigt har de för lite tid till 
sitt förfogande. Detta i kombination med att elevernas intresse har blivit lägre gör att 
lärarna tycks ha hamnat i en situation där de har två val. Antingen förenkla innehållet 
och försöka få med sig majoriteten av klassen och på det viset inte hinna med hela 
kursen eller se till att några i klassen tillägnar sig hela kursen samtidigt som resten 
inte når kursmålen. Vad som är viktigt här är att lärarna är tränade i det sovjetiska 
systemet. Från litteraturstudien framgår att den sovjetiska ideologin fortfarande är fast 
förankrad i Ukraina. I Sovjetunionen fanns det inte någon individanpassning utan alla 
elever ansågs kunna lära sig på samma sätt. Eftersom lärarna har denna bakgrund är 
det svårt för dem att se att det finns någon möjlighet att få med sig hela gruppen. Det 
kan då ligga nära till hands att anse att det är bättre att de som verkligen är intresserade 
får jobba igenom hela kursen så att de har möjlighet att studera vidare inom fysik i 
framtiden. Bättre att rädda några än att förlora alla. 

Litteraturstudien pekar på Ukrainas svåra ekonomiska problem som en starkt begrän-
sande faktor för reformarbetet inom skolan. Detta är något fysiklärarna håller med 
om. Det råder en stor brist på undervisningsmaterial och inom fysikämnet blir det 
extra kännbart eftersom demonstrationer och laborationer bör vara en del av under-
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visningen. Lärarna idag har också mycket låga löner. Från litteraturen framgår att det 
har gjort att många lärare har slutat för andra mer lukrativa karriärer. Från studien 
framkommer att anledningen till att fysiklärarna stannar till stor del bottnar i en stor 
lojalitet. Återigen spelar det sovjetiska arvet en stor roll där människors lojalitet till 
staten var central och individens vilja var underordnad statens behov. Lärarna känner 
dock en stor oro för den framtida försörjningen av lärare. Det finns anledning till oro 
eftersom eleverna inte längre är intresserade av fysik, lönerna är låga och lojaliteten 
som människorna fostrades i under Sovjettiden har bleknat.  

Ett område som lärarna inte tar upp är korruptionen inom skolan. Under intervjuerna 
har det inte varit en direkt fråga och ingen lärare har tagit upp det som ett problem 
trots att det enligt litteraturen är något som påverkar skolan negativt. Anledningarna 
till det är förmodligen många. Det är ett känsligt ämne och om lärarna själva ägnar 
sig åt korruption kanske det inte är så troligt att de skulle ta upp det. Det är också 
troligt att de inte ser var gränsen går till korruption eftersom det är så utbrett i sam-
hället (Ukraina ligger på plats 120 av 176 länder i Transparency Internationals årliga 
lista över hur utbredd korruptionen är. Källa: Transparency International, 2018). I 
linje med det kanske inte lärarna heller ser korruptionen inom skolan som ett problem.  

Denna uppsats har en fråga i sin rubrik, ”Har vi reformerats?”. Om jag tolkar resul-
tatet utifrån den frågan skulle jag säga att fysiklärarna i Ukraina inte anser att de har 
reformerats i någon vidare utsträckning. Min förhoppning är dock, att om jag ställer 
frågan igen om tio år när NUS ska ha implementerats, att jag får ett annat svar.  

5.2 Metoddiskussion 

5.2.1 Reliabilitet 
Alla intervjuer genomfördes med hjälp av intervjuguiden för att intervjuerna skulle 
vara standardiserade och möjliga att jämföra med varandra. Under intervjuerna 
användes simultantolkning. Eftersom detta var nytt för mig spelade pilotintervjun en 
viktig roll. Den gav bra träning i rytmen som krävs vid intervju med tolk. Vid efter-
följande intervjuer kunde jag därmed vara mer avslappnad och på så sätt minska ris-
ken för störmoment som skulle kunna påverka informanterna i negativ riktning. Lju-
det från alla intervjuer spelades in vilket gav en möjlighet till att återgå till vad som 
sades vid behov. Detta blev extra viktigt i denna studie eftersom intervjuerna genom-
fördes med tolk. För att försäkra att vissa viktiga avsnitt hade tolkats korrekt första 
gången fick tolken lyssna igen och göra en ny översättning. På så sätt kom i vissa fall 
nya och mer nyanserade svar fram.  

Vid intervjuer är det en risk för att informanterna ger uttryck för de åsikter de tror är 
de rätta. Speciellt i ett land som Ukraina, som har ingått i en totalitär stat där angiveri 
var en del av statens kontroll, skulle risken kunna vara större. Med anledning av detta 
var det viktigt att de som var närvarande vid intervjun bara var informanten samt jag 
och tolken. Vid början av en intervju befann sig några elever samtidigt i klassrummet. 
Jag valde då att vänta med de frågor som skulle kunna upplevas som av mer känslig 
karaktär för att minimera risken för påverkan. Vid intervjuerna via Skype uppmanade 
jag på förhand lärarna till att söka ett rum där de inte riskerade att bli störda och så 
vitt jag vet var lärarna ensamma i rummet.  
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Varje kategori har gåtts igenom för att undersöka vilka deltagande lärare som har 
bidragit till data för den kategorin. Vid genomgången av kategorierna har det fram-
kommit att varje kategori innehåller data från fler än en person vilket kan anses betyda 
att mättnad har uppnåtts.  

5.2.2 Validitet 
Vid arbetet med litteraturstudien har många olika källor använts för att säkerställa 
både innehåll och bredd. Litteraturstudien mynnade ut i två områden som ansågs vara 
centrala för fysiklärarnas yrkesutövning i Ukraina: fysikämnets utveckling samt 
reformer och ekonomiska kriser. Dessa låg sedan som grund vid utformandet av 
intervjuguiden. 

Vid urvalet av lärare för studien var det några lärare som inte ville delta. En lärare sa 
att hen inte ville intervjuas eftersom hen inte var positiv till NUS och de andra svarade 
inte på telefonsamtal när tid för intervju skulle bestämmas. Det skulle kunna betyda 
att de intervjuade lärarna representerar en viss undergrupp. Det visar sig till exempel 
i de deltagande lärarnas positiva inställning till NUS samtidigt som de vittnar om att 
flera av deras kollegor inte är lika positivt inställda. Det hade varit önskvärt att 
genomföra en studie med deltagare som även representerar de lärare som är mer 
negativt inställda till NUS.  

5.3 Användning av studiens resultat 
Som framgår i studien har fysiklärarna inte upplevt att reformerna inom Ukrainas 
skolsystem har påverkat dem i så stor utsträckning. De välkomnar den nya reformen 
NUS som verkar vara den första reformen som tar ett helhetsgrepp om skolan. Vid 
granskning av resultatet från studien framkommer dock flera utmaningar för imple-
menteringen av NUS. Dessa är viktiga att ta i beaktande under de kommande åren för 
att genomförandet av NUS ska bli framgångsrikt.  

5.3.1 Utmaningar för NUS 
Reformarbetet hittills har mest varit inriktat på textböcker och strukturella frågor 
såsom 11 eller 12 årig skolgång. För lärarna har det inneburit problem i och med att 
de reformer som har initierats inte har genomförts fullt ut av nästkommande regering. 
NUS kommer således vara ett radikalt skifte för den ukrainska skolan och för alla 
stora förändringar finns det utmaningar. Nedan har sex olika områden listats som 
innehåller utmaningar för implementationen av NUS. Vissa utmaningar är generella 
för hela NUS medans vissa är specifika för fysikämnet.  

5.3.1.1 Textböcker 
Ukraina har en tradition av att följa textböcker från pärm till pärm. Under Sovjettiden 
skulle all undervisning godkännas på förhand, till exempel vilka övningar som skulle 
göras eller vilka texter som skulle läsas. Kursplanerna var ytterst detaljerade och 
genom att följa textboken kunde läraren se till att inte avvika från kursplanen eller 
planera för undervisning som inte skulle godkännas. På grund av denna tradition är 
det naturligt att lärarna många gånger pratar om textbokens utveckling när de ska 
prata om hur skolan har utvecklats i det självständiga Ukraina.  
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Textboken har även varit det huvudsakliga kommunikationsmedlet mellan utbild-
ningsdepartementet och lärarna och böckerna har inte förändrats nämnvärt sedan 
Sovjettiden. Det handlar främst om mindre uppdateringar såsom lite fler praktiska 
tillämpningar och intressanta fakta som ska fånga elevernas intresse. Lärarna vittnar 
om att textböckerna är fortfarande svårtillgängliga för den absoluta majoriteten av 
elevera. Bara några få elever kan förstå innehållet och det är inte möjligt för eleverna 
att göra någon form av självstudier med hjälp av textböckerna. Det finns alltså ett 
stort behov av att uppdatera textböcker och annat material så att det blir lättare för 
eleverna att tillägna sig innehållet. För att lyckas med att få fram nytt material som är 
mer användbart och lättillgängligt behövs förmodligen nya författare som är experter 
på hur barn och ungdomar lär sig.  

5.3.1.2 Laborationer i undervisningen 
Det finns en stor brist på laborationsmaterial. Lite demonstrationsutrustning finns 
kvar sedan Sovjettiden men inga klassuppsättningar av något material. I Sovjet skulle 
inte eleverna vara aktiva i undervisningen utan läraren berättade och demonstrerade. 
Eleverna skulle memorera och teoretiskt kunna redovisa för innehållet. Detta under-
visningssätt verkar ha fortsatt i det självständiga Ukraina eftersom lärarna inte gör 
laborationer med sina elever. 

Grundläggande inom NUS är att eleverna ska vara mer aktiva (Competencies in 
Science and Technology, 2.3.1). Detta gäller särskilt för de naturvetenskapliga 
ämnena där eleverna ska utveckla laborativa kompetenser såsom observation, datain-
samling och analys av resultat. Lärarna i studien är alla positiva till NUS men har, 
trots att de vet att dessa förändringar kommer, inte börjat arbeta för att eleverna ska 
bli mer laborativt aktiva. Den största orsaken till det är bristen på material. Att ha 
laborationsmaterial är såklart grundläggande inom fysikundervisningen men trots det 
finns det många laborationer som kan genomföras även med enkla medel, exempelvis 
undersökningar av pendelrörelser eller friktion. Problemet är att lärarna i Ukraina ald-
rig har undervisat på det sättet. Det finns en stor kompetensbrist inom lärarkåren inom 
laborationsmetodik vilket kommer att vara en stor utmaning vid införandet av NUS. 
Lärarna behöver lära sig hur de ska använda sig av laborationer i undervisningen och 
vilka svårigheter det finns såsom vilka laborationer som är lämpliga eller hur elevers 
vardagsföreställningar kan ställa till problem.  

5.3.1.3 Elevorienterad undervisning 
Under sovjetunionens ansågs alla elever kunna lära sig på samma sätt. Det var det 
sättet som staten dikterade i form av detaljerade undervisningsplaner. Läraren berät-
tade för eleverna som sedan memorerade för att sedan kunna upprepa. I Sovjetunionen 
var det inte önskvärt med individuella initiativ utan alla skulle rätta sig efter instrukt-
ioner uppifrån. Denna studie visar att lärarna fortfarande är beroende av instruktioner 
uppifrån i och med att de är fokuserade på textböckernas utformning. Med NUS ska 
lärarna arbeta elevorienterat och då går det inte att som idag lägga sig på den nivå 
som finns i boken som bara några få elever kan förstå.  

För att lärarna ska lyckas med ett mer elevorienterat undervisningssätt måste de tränas 
i att anpassa sin undervisning till de förutsättningar som finns i gruppen. På så sätt är 
de bättre rustade till att fokusera på de elever de har i klassen och utgå från deras nivå 
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och behov. De behöver också lära sig i hur de bäst stöttar eleverna, när de nu ska 
jobba mer fritt och undersökande, speciellt i den laborativa undervisningen.  

Idag är intresset för fysik hos eleverna lågt och lärarna har svårt att motivera dem. 
Om NUS implementeras så som den planeras att göra kommer framtida elever ha haft 
en mer aktiv och lekfull undervisning i naturvetenskap innan högstadie- och gymna-
sienivå. Detta kommer förhoppningsvis göra att fler elever är positivt inställda till 
fysik vilket kommer att underlätta för de framtida fysiklärarna.  

5.3.1.4 Lärarnas inställning och ideologi 
De lärare som ingår i denna studie är alla positivt inställda, men det är rimligt att anta 
att de lärare som inte ville delta inte skulle vara lika positiva. Lärarna i studien vittnar 
om att de ser många lärare omkring sig som inte är lika positivt inställda till de för-
ändringar som NUS innebär. Dessa lärare känner sig istället trygga i att fortsätta som 
de alltid har gjort och det kommer att behöva göras stora insatser för att få dem till att 
förändra sin inställning. Det finns även indikationer på att lärarutbildningen inte 
undervisar framtidens lärare i linje med NUS utan håller kvar det gamla auktoritära 
sättet att undervisa. Detta ihop med att få studenter väljer att läsa till lärare och att de 
som söker till fysiklärare inte har tillräckliga kunskaper försvårar för den framtida 
försörjningen av lärare som kan verka i linje med NUS.  Det verkar alltså som att de 
framtida lärarna i Ukraina är alldeles för få och att de har förlegade och för låga kun-
skaper. Den sovjetiska ideologin lever alltså fortfarande kvar inom skolan, trots att 
det har gått nästan 30 år sedan unionen föll. Detta kan förklaras av att när flera gene-
rationer har levt i ett samhälle som kvävt alla individuella uttryck och viljor tar det 
lång tid att förändra folkets sätt att tänka. I Ukrainas fall har dessutom många av de 
gamla strukturerna i samhället funnits kvar vilket har gjort att den samhälleliga för-
ändringen gått långsamt. Det kan möjligtvis handla om flera generationer innan det 
sovjetiska arvet har tynat bort. För en lyckad implementation av NUS är det alltså 
viktigt att inte bara jobba med de yrkesverksamma lärarna utan även att reformera 
lärarutbildningen så att den utbildar lärare i linje med NUS.  

5.3.1.5 Ekonomin 
Ukrainas ekonomiska problem kan också bli ett hinder. NUS innebär stora ekono-
miska satsningar när klassrum ska byggas om, material ska köpas in, textböcker ska 
tryckas, IT ska byggas ut och lärare ska fortbildas. Kommer Ukraina ha pengarna till 
att implementera denna reform fullt ut eller kommer det att bli ett slarvigt hastverk 
som tidigare reformer? Lärarna uttrycker oro vilket är förståeligt eftersom de under 
lång tid varit verksamma i en skola där det inte funnit medel till att köpa in något ny 
laborationsutrustning och där föräldrar får lägga sin semester på att rusta upp skolor. 
Det kan då vara svårt att lita på att en reform av denna omfattning kommer att lyckas. 
För att lärarna ska kunna känna tilltro är det därför viktigt att implementeringen fort-
sätter enligt plan annars finns det risk för att lärarnas engagemang minskar.    

5.3.1.6 Politisk stabilitet 
Ett annat orosmoln är att en reform som spänner över så många år kräver politisk 
stabilitet. I Ukraina har reformer tidigare initierats av en regering för att sedan stoppas 
av nästa. Det uttrycks även oro för den politiska stabiliteten i framtiden från lärarnas 
håll. I skrivande stund har precis presidentval hållits där sittande president Porosjenko 
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såg sig slagen av uppstickaren Zelenskij som helt saknar politisk erfarenhet. Hans 
politiska agenda är hittills oklar. (SVT, 2019) Det återstår att se om den nya rege-
ringen kommer att stötta NUS, vilket är en förutsättning för ett lyckat införande.   

5.4 Förslag till vidare forskning 
Mot bakgrunden av Ukrainas historia av ineffektiva reformer finns det mycket att lära 
och förbättra vad gäller implementerandet av NUS. Om Ukraina ska kunna nå målet 
med en utbildning i nivå med Västeuropa är det centralt att det blir lyckat. Därför är 
det av stor vikt att hela processen följs av experter inom området. Det är inte ofta en 
så revolutionerande reform genomförs varför det borde vara av stort intresse från for-
skarvärlden.  

Demokrati har varit ett återkommande begrepp i detta arbete. Ett av de viktigaste må-
len med reformerna inom den ukrainska skolan har varit att göra den mer demokra-
tisk. För vidare studier skulle det vara av intresse att undersöka vad demokrati i under-
visningen innebär i ett land som Ukraina och på vilket sätt kan en demokratisk skola 
utvecklas i ett land med den historien. Detta kan undersökas både på strukturell nivå 
och från lärarnas perspektiv.  

Digitalisering av skolan är ett annat område som har kommit upp under denna studie. 
Det kan ligga en stor potential för kostnadsbesparingar på sikt om textböcker och 
annat material digitaliseras. Inom detta område skulle det behövas mer forskning för 
att klargöra vilka åtgärder som behövs för att kunna öka digitaliseringen. Det behövs 
också noggranna studier över digitaliseringens kostnad mot dess vinster. 

Ukraina står inför en stor utmaning i och med sin överdimensionerade skolstruktur. 
Många skolor skulle behöva stängas men det är en svår och känslig fråga. Här finns 
det många ingångar för vidare forskning. Dels strukturellt och frågan om hur den 
typen av nedskärning bör göras. Vilka skolor som bör stängas och hur det ska hanteras 
är intressanta frågor. Men det är också viktigt att studera hur detta påverkar samhället 
eftersom skolan många gånger är den centrala samlingspunkten i byn eller området. 
Hur påverkas enskilda områden och landet i stort när skolan och dess funktion som 
social plattform struktureras om? 
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Bilagor 
Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Data 

• How long have you worked as a teacher? 
• Where have you worked? 
• What subjects have you taught? 
• In which grades have you taught? 

Presentation of the purpose of the thesis 

Physics in School 

• The Ukrainian school has a new focus when it comes to student learning and 
the relationships between teachers, students and parents. 

– Have you noticed this change and in that case how? Is it for better or 
worse? 

– Have you changed your way of teaching and in that case how? For 
example, the use of laboratory work, demonstrations, lab reports, 
team work and lectures?  

– Is the new focus aligned with how you want to work as a teacher? 
• How would you describe the changes made to the subject after the 

independence? 
• After the independence the students don’t study as much physics (and 

science) as before. 
– What advantages and disadvantages do you see with that?  
– Has the prior knowledge of the students changed from before within 

physics? How? 
– If so, have you made adjustment due to that? 

 
Reforms and economic crisis 

• What have been the major problems within teaching and schooling due to the 
economic problems in Ukraine since the independence? 

– How has it affected your possibilities to be satisfied with your 
teaching? 

– Has the smaller number of students in school affected you? How? 
• Since the independence there have been many reforms affecting the school.  

– What are your views on the reforms that have been made and how 
has it affected you as a teacher? 

– Has it been clear to you what has been expected of you as a teacher? 
– Have you been able to embrace the new directives? 
– What do you think of the future of the Ukrainian school? Do you feel 

optimism? 
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Bilaga 2: Informationsbrev 
 

Information on studie 
Mitt namn är Karin Nilsson och jag är student vid lärarutbildningen på 
Linnéuniversitetet i Växjö, Sverige. Jag kommer under våren genomföra en studie i 
Ukraina om fysiklärares syn på reformarbetet i skolan som har varit och det som 
planeras i form av New Ukrainian School. För att genomföra studien kommer jag 
intervjua fysiklärare verksamma i Ukraina och jag hoppas därför att du vill medverka. 
Det är helt frivilligt att delta!  

Dina personuppgifter kommer under arbetes gång vara skyddade och kommer inte att 
lämnas ut till obehöriga. Jag kommer att förvara inspelningar och andra uppgifter på 
ett säkert sätt. Den information jag samlar in i form av ljud kommer snarast att göras 
om till anonymiserade texter så att ingen kan förstå att just du varit med i studien. När 
studien är klar och uppsatsen har blivit godkänd kommer den ursprungliga 
informationen som jag samlat in i form av ljudfiler och andra eventuella anteckningar 
att förstöras snarast.  
Studiens resultat kommer att publiceras i en uppsats som är skriven så att det inte går 
att känna igen vilka som varit med i studien. Studien följer forskningsetiska riktlinjer 
och allmänna lagar.  
Det är mycket värdefullt för mig om du vill medverka i denna studie. Hör gärna av 
dig om du vill fråga något. 
 
Karin Nilsson 
+380 984357608 

 

 

 

 

 
 

 


