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Sammanfattning  
 
I början 1980-talet publicerades en rapport – EKNA-rapport nr 8 - av Andersson & 
Kärrqvist rörande elevers förklaringsmodeller inom optik. Rapporten studerade bl.a. 
förmågan hos elever i årskurserna 6 – 9 att använda abstrakta begrepp och förklaringar. 

Eftersom skolan sedan början av 1980-talet influerats av konstruktivistisk och socio-
kulturell lärandeteori var vi intresserade av att se om detta påverkat elevers tänkande. 
Vår undersökning avser att med hjälp av en papper-och-penna-test bland elever i 
årskurserna 8 och 9 upprepa vissa delar av Andersson & Kärrqvists undersökning, för 
att se om dagens elever uttrycker liknande förklaringsmodeller, och om vi kan spåra 
några tendenser till förändringar i fördelningen mellan konkreta och abstrakta 
förklaringar hos dagens elever jämfört med den tidigare undersökningen.  

Vårt resultat visar att de förklaringsmodeller som användes av eleverna i Andersson & 
Kärrqvists undersökning i stor utsträckning förekommer även bland dagens elever. Vi 
tycker oss dock kunna se en ökad användning av abstrakta förklaringar jämfört med den 
tidigare undersökningen. 
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1 Inledning 
 

Under vår utbildning har vi sett som en röd tråd, att lärare i skolundervisningen söker 
skapa en koppling, eller en kontrast, mellan de naturvetenskapliga begreppen och deras 
gällande förklaringsmodeller, och begreppen i den vardagliga förståelse av omvärlden 
som vi alla bär med oss. Att så är fallet uttrycker Svein Sjøberg (2000, s. 295) i 
Naturvetenskap som allmänbildning där han skriver att  

…alla människor gör sig sina egna föreställningar, de konstruerar mentala modeller 
av sin … fysiska verklighet. /…/ Vår logik (är) först och främst knuten till de 
konkreta sammanhangen.  

Dimenäs & Haraldsson (1996, s. 30) skriver likaså “Begreppen är således sprungna ur 
våra egna erfarenheter och är därmed oprecisa och starkt förknippade med den egna 
subjektiva tolkningen”. Att förstå och övervinna dessa ”vardagsföreställningar” är en av 
de utmaningar man som lärare ställs inför.  

Undervisning enligt både konstruktivistisk och sociokulturell teori utgår från barnets 
nuvarande kunskapsnivå som basen för kommande inlärning. Enligt Sjøberg (2000) är 
det för en lärare en av de viktigaste utgångspunkterna, att känna till vilka 
vardagsföreställningar eleverna vanligen bär med sig, för att utifrån dessa antingen 
bygga vidare i sin undervisning, eller för att i sin arsenal ha lämpliga alternativa 
förklaringsmodeller.  

Vilka förklaringsmodeller som vid en viss tidpunkt framträder – oavsett ämne - bestäms 
av ett antal olika faktorer, såväl sociala och kulturella, som kurs- och 
läroplansbetingade. Vi vill undersöka om de förklaringsmodeller som gällde under 
slutet av 1970-talet, i en skola baserad på Lgr-69 och behavioristiskt influerad, med 
eleven som ”passiv deltagare som ska ’meddelas kunskap’”(Larsson, 2006), visar sig 
annorlunda än elevers förklaringsmodeller i dagens skola, grundad i konstruktivistiska 
och sociokulturella undervisningsteorier. 

 

Bakgrund 
 
I slutet av 70-talet gjorde Björn Andersson & Christina Kärrqvist vid Institutionen för 
praktisk pedagogik vid Göteborgs Universitet en studie av elever i åk 6 – 9 och deras 
förklaringsmodeller i ett antal NO-ämnen. Studien låg inom EKNA-projektet1 och 
syftade till att ”upptäcka och beskriva högstadieelevers föreställningar om avsnitt, som 
ingår i fysik- och kemikurserna” (Andersson & Kärrqvist, 1981). En av delrapporterna 
– EKNA-rapport nr 8 – behandlade elevers föreställningar om ljusets egenskaper, och 
därvid bl.a. hur eleverna förstod och använde förklaringsmodellen ”Ljus existerar och 
utbreder sig i rummet”, samt om hur elever förklarade refraktionsfenomen.  

Studien bestod av ett antal öppna frågor i olika områden inom geometrisk optik, 
kompletterade med ett antal elevintervjuer. Andersson & Kärrqvist konstaterade i sin 
                                                 
1 Elevtänkande och Kurskrav i högstadiets Naturvetenskapliga undervisning 
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avslutande reflexion över optikundervisningen att dåtidens fysikböcker ägnade lite 
utrymme åt att förklara ljusets grundläggande egenskaper, och att detta faktum även går 
igen i angränsande ämnen (Andersson & Kärrqvist, 1981, s 91-92). Konsekvensen blev 
att eleverna, enligt dåtidens fysiklärare, uppfattade ämnet som svårt och abstrakt.  

Andersson & Kärrqvist lägger inte i sin rapport fram några definitiva förslag på hur man 
ska göra optiken mer lättillgänglig i undervisningen, men presenterar i rapporten en 
skiss på hur en undervisningssekvens skulle kunna läggas upp. 

Även om studien publicerades 1981, kan vi anta att eleverna har utbildats under den 
tidigare läroplanen Lgr69. Sedan dess har skolan arbetat under ytterligare två läroplaner, 
Lgr80, och den ännu aktuella Lpo94. Under dessa år har synen på lärande gått från en 
behavioristisk inriktning, via 80-talets konstruktivism, till den nuvarande Vygotskij-
inspirerade sociokulturella inriktningen. Hur har denna utveckling påverkat elevernas 
förståelse av fenomen de stöter på i sin vardag? 

Dimenäs & Haraldsson (1996) skriver, att på 80-talet började man inom forskningen om 
NO-undervisningen dra slutsatsen att förmedlandet av faktakunskaper dominerade; 
eleverna fick endast ”memorera utan förståelse”, vilket i slutändan ofta leder till att 
eleven tappar intresse för ämnet. 

Så sent som 1993, alltså 13 år efter införandet av den konstruktivistiskt inspirerade Lgr-
80, konstaterade Skolverket att undervisningen fortfarande ”baseras på en empiristisk 
syn på kunskap och lärande” (Dimenäs & Haraldsson, 1996, s. 49), och att 
faktaförmedlande och utantillärande ännu rådde i skolan.  

Under den senare halvan av 1990-talet genomförde Frank Bach, också vid Göteborgs 
Universitet, en undersökning bland 8:or och 9:or, Om ljuset i tillvaron, publicerad 2001. 
I avhandlingen utgår Bach från Andersson & Kärrqvists studie och vidareutvecklar 
resultatet i ett undervisningsexperiment som avsåg, framför allt, att testa om en ny form 
av undervisning inom optik på ett väsentligt sätt kunde förändra elevernas förståelse av 
optiska fenomen. Bachs undervisningsmodell syftade kortfattat till att på ett nytt sätt 
åskådliggöra olika egenskaper hos ljus, och ljusets utbredning (Bach 2001, bl.a. s. 60ff)  

Trots att två decennier och två läroplaner passerat konstaterar Bach samma sak som 
Andersson & Kärrqvist 1981, nämligen att skolans läroböcker ägnar ”ringa utrymme åt 
att bygga upp en förståelse för att ljus är något som existerar och utbreder sig i 
rummet” (Andersson & Kärrqvist 1981), och att det ”i böckerna finns en relativt kort 
text om detta” (Bach 2001, s. 257). 

En snabb studie av en av dagens fysikböcker tyder på att läromedelsförfattarna tagit till 
sig denna kritik, och att man försöker att grundlägga en bättre förståelse för 
grundprinciperna inom optiken. 
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Syfte och frågeställningar  
 
I kursplanerna för NO-ämnen uttrycks bl.a. att skolans uppdrag är att utveckla elevernas 
resurser att förstå sin omvärld, och att kunna följa med i allmänna debatter och aktuella 
frågor, som har sin botten i naturvetenskapliga problemställningar. 

Studierna i fysik kan ta sin utgångspunkt i vardagen. Där ingår såväl naturfenomen 
som tekniska anordningar. (Skolverket, 2000 A) 

Vidare gäller bedömningen hur eleven kan följa, förstå och delta i naturvetenskapliga 
samtal och diskussioner och därvid uttrycka sina tankar och frågor med hjälp av 
begrepp, modeller och teorier från biologi, fysik och kemi. (Skolverket, 2000 B) 

Vi kan således se att skolans kursplaner framhåller vikten av att elever ska kunna 
relatera situationer i sin vardag till den undervisning man erhåller i skolan, och att man 
kan tolka dessa med hjälp av accepterade begrepp och modeller. Vi är därför 
intresserade av att se i vilken omfattning dagens skola lyckats utveckla dessa modeller 
och teorier hos eleverna, och i hur hög grad eleverna använder andra 
förklaringsmodeller för att beskriva fysikaliska fenomen. 

 

Syftet med vår undersökning är att se hur elevers förklaringsmodeller rörande vissa 
fenomen inom geometrisk optik, redovisade av Andersson & Kärrqvist 1981, 
överensstämmer med de som dagens elever använder. 

Detta utmynnar i två jämförande frågeställningar: 

 

1) Kan vi se samma tendenser i fördelningen mellan psykologiskt/fysikaliskt 
tänkande, resp. konkret/abstrakt tänkande, i undersökningen 2007, som 
Andersson & Kärrqvist visade 1981? 

 

2) Är förklaringsmodeller av abstrakt karaktär vanligare bland elever 2007 
än vad som påvisades 1981? 
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2 Några lärandeteorier och deras inverkan på 
grundskolans läroplaner 
 
 

Så länge som forskning om naturvetenskaplig undervisning pågått har olika typer av 
studier gjorts av undervisning och lärande, både när det gäller processer och 
uppnådda resultat. Aktuellt just nu är att utnyttja kunskaper om elevers 
vardagföreställningar för att kunna börja undervisningen i elevens föreställningsvärld 
och skapa förutsättningar för att han eller hon utvecklas vidare mot olika 
kursplanemål. (Andersson, 2000) 

 

Vi inleder med en kort beskrivning av de olika teorier om kunskapsbildande, som styrt 
grundskolan sedan 1960-talet, med varje teori följd av ett avsnitt hur dessa teorier 
återspeglats i läroplanerna. Vi ser sedan hur dagens kursplaner i NO och fysik 
formulerar kunskapsmålen, och avslutningsvis hur detta konkretiseras inom området 
optik i en av de undersökta skolorna. 

1960-talet – Att överföra kunskap: Behaviorismen 
Beteendepsykologin eller behaviorismen förknippas ofta med Skinner. Enligt 
Nationalencyklopedin (2007) inspirerades Skinner av Pavlov och John B Watson, som 
hävdade att allt beteende lärs in i samspel med omgivningen, genom olika former av 
betingning, dvs. visst stimuli ger en viss respons. En fördelaktig handling ger en 
belöning, vid ogynnsamt beteende uteblir belöningen eller utdelas t.o.m. ett straff. 

Jerlang, Egeberg, Halse, Jonassen, Ringsted & Wendel-Brandt (1988) menar att Skinner 
ansåg att all traditionell undervisning skapar ”spill” genom att inte vara effektiv. I stället 
borde undervisningen ske i form av mindre sekvenser som var och en lärs in, med hjälp 
av betingning, och efterhand sätts ihop till en helhet. Inlärningen kunde ske i form av 
program (böcker, maskiner etc.) som ger en omedelbar feedback till eleven som själv 
kan kontrollera om hans/hennes respons är riktig. En ytterligare förstärkning av det 
korrekta beteendet (befästandet av det rätta svaret) kunde komma i form av beröm eller 
bättre betyg.  

Eftersom alla kunskaper tillförs utifrån i noga anpassade doser avvisar Skinner, enligt 
Jerlang et al (1988), tanken på ett eget aktivt kunskapsskapande. Han ser dessutom 
deterministiskt på processen – en viss tillförsel av stoff kommer per automatik att skapa 
ett visst kunnande. Eleven får endast se den givna lösningen, utan att kritiskt granska 
den, eller undersöka andra möjligheter. På samma vis får eleven endast se detaljerna, 
inte helheten i situationerna. 

Lgr 62 och Lgr 69 
Den skola i vilken Andersson & Kärrqvist gjorde sin undersökning var i sin grund 
baserad på den första läroplanen för Grundskolan, Lgr 62. Denna bottnade i en 
behavioristisk inlärningstradition formad av bl.a. Edward L. Thorndike och framför allt 
Skinner (Lindensjö & Lundgren, 2005). Den s.k. undervisningsteknologin skulle 
användas för att individualisera undervisningen i den nya grundskolan. 
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Med Lgr 69 gjordes vissa omorganiseringar av skolans verksamhet och kursindelning. 
Den behavioristiska grundtonen behölls dock. Skolan skulle  

…meddela eleverna kunskaper och öva deras färdigheter samt i samarbete med 
hemmen främja elevernas utveckling till harmoniska människor och till dugliga och 
ansvarskännande samhällsmedborgare.(Lgr 69)  

Att ’meddelas kunskap’, ’övas i färdigheter’, ’hjälpas att finna sig tillrätta i tillvaron’ 
och så vidare, visar upp en bild med en skola som är subjektet, medan eleven är det 
passiva objektet. Lärandet finns i bakgrunden – ordet nämns överhuvudtaget inte i Lgr 
69 - arbetsinsatsen i fokus. Kunskapen levereras i ”bekväma små paket”. (Larsson, 
2006) 

 

1970-talet  
Under 1970-talet uppstod ett antal debatter om olika aspekter av skolans arbete, 
däribland en som rörde de pedagogiska aspekterna av undervisningen. Olika teorier, 
bl.a. representerade av Piaget, Homburger Erikson och Freire, kom att bli grundstenar i 
en ny pedagogisk tanke, som ställdes i kontrast mot den rådande utbildningsteknologin. 
(Lindensjö & Lundgren, 2005).  

Andersson (2001) har kommenterat ”upptäckten” av Piaget under 1970-talet. Piaget 
menade, enligt Andersson och även enligt Jerlang et al (1988), att barnet under 
puberteten utvecklas från ett konkret operationsstadium in i ett formellt 
operationsstadium, där det abstrakta tänkandet utvecklas. Andersson skriver att Piagets 
stadietänkande utnyttjades av ämnesdidaktiker i analyser av de läroböcker i 
naturvetenskap som då användes i skolan. Samtidigt undersöktes också förmågan hos 
eleverna att använda sig av de läromedel och undervisningsmetoder som var i bruk. 
Resultatet av denna jämförelse blev att man upptäckte att det utlärande materialet och 
de inlärande eleverna i stor utsträckning befann sig på olika stadier. Medan läromedlen 
ofta krävde abstrakt tänkande, så befann sig eleverna till stor del kvar i det konkreta 
operationsstadiet. 

Dessa resultat indikerade en betydande klyfta mellan kurskrav och elevtänkande. 
Diskussioner började föras om hur man bättre skulle kunna anpassa kurskraven till 
elevens utgångsläge. (Andersson, 2001) 

Det var alltså barnets förutsättningar och behov som skulle utgöra utgångspunkten för 
undervisningen. Barnstugeutredningen hade redan tidigare formulerat detta.  

I stället för att barnet lär sig att det finns rätta svar på frågor och en viss lösning på ett 
problem liksom definitiva kunskaper att hämta, bör det lära sig att utifrån en kritisk 
inställning samla nya fakta att själv ta ställning till. (BU, 1968, s 46)  

Även om Piagets stadietänkande senare har förlorat i betydelse är tanken att 
undervisningen ska utgå från elevens förkunskaper fortfarande en bärande del i skolans 
undervisningsstrategier. 
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1980-talet – Ett undersökande arbetssätt: Konstruktivismen 
Som tidigare nämnts är Piaget den som man oftast associerar till då man nämner 
konstruktivism. Han menar att barnet och även den vuxne aktivt konstruerar sin 
kunskap. En av hans idéer kring hur vi tänker och förstår vår omvärld är att människan 
eftersträvar mental jämvikt. Vårt tänkande och förståelse struktureras i olika scheman 
som Piaget benämner våra tankestrukturer. För att uppnå jämvikt anpassar människan 
sin gamla förståelse till ny information och nya erfarenheter. Den nya kunskapen 
bearbetas på två olika sätt. Jerlang et al (1988) skriver att Piaget skiljer mellan operativ 
inlärning eller assimilation, och figurativ inlärning eller ackommodation. 
Assimilationen sker om den nya kunskapen kan smälta in i befintliga scheman. Om våra 
tankestrukturer inte stämmer eller vi behöver omarbeta vår förståelse sker 
ackommodationen. Den operativa inlärningen sker enligt Piaget i samband med ett 
praktiskt, undersökande lärande, och, skriver Jerlang et al (1988)  

…först när barnet kan konstruera en liten del av sin verklighet operativt, är det i stånd 
att lära sig denna del medvetet, dvs. figurativt. 

Enligt ett konstruktivistiskt synsätt skapar alltså individen själv genom ett undersökande 
arbetssätt sin förståelse av omvärlden.  

Lgr 80 
Lgr 80 är skapad utifrån detta konstruktivistiska synsätt på kunskap. Eleverna blir nu 
subjekt i kunskapsbildandet. Det tidigare ”överförandet” byts ut mot ett aktivt skapande 
av egen kunskap. Eleven ska utforska sin omvärld, för att där göra nya erfarenheter och 
därigenom bygga upp ny kunskap. 

De kunskaper eleven tillägnar sig skall vara brukbara kunskaper för olika konkreta 
uppgifter eller för diskussion, skapande verksamhet och personlig utveckling. Först 
genom tillämpningen tar eleverna till sig kunskaperna som sin egendom, insikterna 
befästs och blir meningsfulla. (Lgr 80) 

 

1990-talet – Att utveckla elevers tankar: Socio-kulturell teori 
Vygotskijs tankar och teorier är det som ligger till grund för sociokulturella lärandet. 
Vygotskij ansåg i likhet med Piaget att människan aktivt bygger upp sin kunskap om 
världen, men att det sker i aktivt samspel med det sociala och kulturella sammanhang 
individen ingår i. Individens utveckling är helt beroende av vilken kulturell situation 
han eller hon växer upp i.  

Tänkandets utveckling är beroende av språket, som är tänkandets verktyg, och av 
barnets sociokulturella erfarenheter. (Vygotskij, 1934/1999, s. 165) 

Språket som kulturbärare är en central teori hos Vygotskij. Språket är det som möjliggör 
en individs utveckling. Språket gör det möjligt att utveckla ett socialt samspel i samtal 
med andra men också i form av en inre dialog. Förmågan att samtala med sig själv 
utvecklar tänkandet. Språket och kultur påverkar individens kognitiva utveckling och 
utvecklingen kan säjas vara dualistisk. Han utrycker det själv som följer: 
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Det yttre språket är en process där tanken förvandlas till ord, materialiseras och 
objektiveras. Medan det inre språket däremot är en process av motsatt riktning – som 
går utifrån och in – en process där språket förångas till tanke. (1934/1999, s. 418) 

Begreppsförståelse och färdigheter lärs tillsammans med en lärare/vuxen eller jämnårig 
som har en nått en högre insikt.  

Begreppet utvecklas i en inlärningsprocess, som består av en speciell form av 
systematiskt samarbete mellan pedagogen och barnet – ett samarbete där barnets 
högre psykologiska funktioner mognar med hjälp av och under deltagande av den 
vuxne.(Vygotskij, 1934/1999, s. 254)  

Vygotskij betonar också pedagogens skyldighet att medvetandegöra skolelevens 
tänkande, elevens latenta kunskaper. Han beskriver i sin text (s. 293-296) att vi inte 
alltid är medvetandegjorda i våra tankar och handlingar. Vi gör saker utan att tänka på 
exakt på hur vi gör. Blir vi ombedda att förklara hur vi gjorde kan vi inte enkelt 
beskriva hur vi gjorde. Genom medvetandegörandet stärker vi elever i deras 
kunskapsbildade och ta ansvar för sitt inlärande. 

Det är bara i ett system som begreppet kan bli medvetandegjort och avsiktligt. 
Medvetet och systematiskt är synonymer när det gäller begrepp, precis på samma sätt 
som spontan, omedveten och osystematisk är tre skilda ord för att beteckna en och 
samma sak när det gäller de barnsliga begreppens karaktär. (Vygotskij, 1934/1999, s. 
296) 

Vygotskij benämner det område där en lärande är kapabel att ta emot stöd och 
förklaringar för den proximala utvecklingszonen, och menar att det är inom denna zon 
som skolan måste verka. Denna zon är precis över den nivå där eleven klarar att jobba 
självständigt. Genom en dialog kan någon mer kunnig lyssna av vad eleven kan 
förklara.  

I samarbete är barnet starkare och klokare än när det arbetar självt. Det höjer sig till 
en nivå där det kan lösa svårare intellektuella uppgifter. (Vygotskij, 1934/1999, 
s.331) 

Som ovan sagts är språket ett centralt hjälpmedel - en artefakt - inom den 
sociokulturella teorin, när det gäller att mediera – dvs. att förmedla och utveckla en bild, 
en uppfattning, en tolkning av – omvärlden. Utökad kompetens fås genom olika 
användningar av språket, men demonstreras också på samma vis. Säljö (2000) säger 
avslutningsvis, att lärande, i sociokulturellt perspektiv   

…är att tillägna sig delar av dessa sätt att formulera och förstå verkligheten och att 
kunna använda dem för praktiska syften. 

 

Lpo 94 
Den senaste läroplanen, Lpo 94, betonar i sann socio-kulturell anda skolans vikt som 
den arena där eleven i samspel med andra elever, lärare och övrig omgivning ska 
utveckla sina kunskaper. Skolan framställs inte längre som kunskapsförmedlare. Det är 
heller inte bara kunskap och färdighet som eftersträvas, utan också förståelse och 
förtrogenhet. 
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 Kunskap är inte en avbildning av världen, utan ett sätt att göra världen begriplig 
(Bildning och kunskap, SOU 1992:94). 

I senare revisioner framhålls speciellt själva läroprocessen.  

Skolans uppdrag är att främja läroprocesser där individen stimuleras att inhämta 
kunskaper…   /…/ 

Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda 
skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap idag och i framtiden och 
om hur kunskapsutveckling sker. (SOU 1997:21) 

 
 

Skolans kursplaner 
I Skolverkets kursplaner för de naturorienterande ämnena, och för fysik framhålls 
begreppsförståelsen och insikten om att olika modeller används för att förklara olika 
fenomen som centrala. Man skriver t.ex. beträffande bedömning av ’Naturvetenskaplig 
förståelse av omvärlden’ 

Bedömningen gäller elevens förmåga att beskriva och förklara omvärlden ur 
naturvetenskapligt perspektiv. (Skolverket, 2000 B) 

Vidare framhålls i kursplanen för fysik att  

Skolan skall i sin undervisning i fysik sträva efter att eleven…  beträffande natur och 
människa 

- utvecklar kunskap om grundläggande fysikaliska begrepp inom områdena mekanik, 
elektricitetslära och magnetism, optik… (Skolverket, 2000 A) 

Kursplanerna visar också på en förståelse för att förklaringsmodeller rörande olika 
former av naturvetenskapliga fenomen genom tiderna uppstått i en vardagsförståelse, 
för att sedan utvecklas fram mot de vetenskapliga förklaringar som används idag 

Historien visar hur utvecklingen utgått från begrepp och förklaringar som står 
vardagserfarenheten nära. Under historiens gång har dessa begrepp efterhand ersatts 
av teoretiska begrepp och modeller  (Skolverket, 2000 A) 

Konkret uttrycks detta i uppnåendemålen i ämnet fysik, avsnittet optik, så att redan efter 
årskurs fem ska eleverna ha insikt i grunderna för ljusets utbredning, och efter årskurs 
nio ”…ha insikt i hur ljus utbreder sig, reflekteras och bryts samt hur ögat kan uppfatta 
ljus” (Skolverket, 2000 A) 

 
Lokala kursplaner och betygskriterier måste enligt Skolverket (2007) upprättas i årskurs 
8 och höstterminen i årskurs 9 ”där det inte finns några nationella mål och 
betygskriterier men där betyg ska sättas”. Eftersom vår undersökning rör just elever 
som går dessa terminer kan det vara av intresse att se hur kursplanen i optik formuleras 
och tolkas med valda delar av de lokala betygskriterierna från en av undersökningens 
skolor. 
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Utdrag ur 
 
”Betygskriterier för Ljud och ljus, syn och hörsel 
 
För att uppnå betyget godkänd ska du känna till 

 Hur ljuset rör sig och hur det kan reflekteras och ändra riktning (brytas) när det går 
från ett ämne till ett annat 

 Vad konvexa och konkava linser är och hur de påverkar ljuset 
 Vad brännpunkt (fokus) och brännvidd är 
 Att vitt ljus (t ex solljus) är sammansatt av olika färger 
 Vad ett spektrum är 
 Hur vi kan se olika färger i vår omgivning, t ex en röd tröja…” 

 

Detta är således den lokala förankringen – den som till syvende och sist påverkar 
eleverna. Man får fortfarande intryck av en påtagligt konkret beskrivning av ljuset. Den 
grundidé som efterlysts, att ljuset finns överallt och utbreder sig överallt framhålls inte, 
utan snarare bilden av något som var ”där någonstans” och förflyttar sig ”dit 
någonstans”.
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Förförståelse och vardagsföreståelse 
Som vi tidigare diskuterat skedde i och med Lgr 80 en helomvändning i synen på barns 
lärande. I stället för att endast ta emot, skulle eleven nu bilda sin egen kunskap. Ett 
problem med detta var att kunskapsbildandet ofta utgick från en undermedveten 
förståelse av olika fenomen, som eleven redan bar med sig. Denna förförståelse och 
dessa vardagsförståelser/vardagsföreställningar, som ofta var tillräckliga för att – på ett 
för eleven tillfredsställande sätt - förklara många situationer i det dagliga livet, kom att 
hamna i konflikt med de vetenskapliga förklaringsmodeller som skolan ville att eleverna 
skulle bygga upp.  

Sjøberg diskuterar i Naturvetenskap som allmänbildning (2000, s. 293ff) olika synsätt 
på vardagsföreställningar, och använder bl.a. termen alternativa paradigm. Han säger 
där att ”barns verklighetsuppfattning /utgör/ reella, och kanske likvärdiga alternativ till 
vetenskapens accepterade världsbild(er).” Sjøberg refererar också till Rosalind Drivers 
tankar om ”barns personliga sätt att konstruera egna teorier om världen”, och han 
citerar Ausubels tankar om förförståelse ”…förutfattade meningar är förbluffande 
motstridiga och nästan omöjliga att utrota”. Som exempel ger Sjøberg resultatet från 
en norsk undersökning som visar just i fråga om föreställningen hur synen fungerar, att 
idén om strålar från ögonen till föremålet, och idén om strålar från ögonen som 
reflekteras tillbaka från föremålet, är vanligt förekommande även uppe på 
högstadienivå. (2000, s. 311) 

Detta förefaller även väsentligt för Säljö, då han (2000, s 221) refererar till Daniel 
Calhoun och konstaterar att  

Klyftan mellan den institutionaliserade kommunikationen i skolan och dess innehåll, 
och elevernas vardagliga erfarenheter, blev i massundervisningens tid tydlig.  

Han pekar på att skolan tidigare inte gjort något för att kvalitativt anpassa 
undervisningen, och på så vis ge eleverna möjlighet till ökad förståelse, utan endast 
försökt att genom en ökad kvantitet undervisning trumma in ett utantillärande av 
grundläggande kunskaper. 

På liknande vis diskuterar Jon Ogborn et al (1996) behovet av att, från grunden, bygga 
upp en stomme av vetenskapliga förklaringar, som barnen kan utnyttja för att 
omstrukturera sin uppfattning av omvärlden. Han skriver att eleverna behöver 
vetenskapliga förklaringar, som skapar entiteter vilka i sin tur behövs för vidare 
vetenskapliga förklaringar. Enligt honom innehåller vardagsförklaringar ”bekanta saker 
som utför bekanta handlingar”2. Ogborn säger att de vetenskapliga förklarings-
modellerna innefattar ett bildande av nya begrepp, och att skapandet av nya begrepp 
bara är möjligt om dessa kontrasteras mot de gamla. I social-konstruktivistisk anda ska 
eleven förses med resurser att själv bilda sin kunskap, dvs. en stor del av de 
vetenskapliga förklaringarna i klassrummet inte ska röra fenomenen själva utan istället 
”…the explanation of resources the student needs in order to explain phenomena” 
(Ogden et al, 1996, s 13).  

                                                 
2 egen översättning 
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Detta kan belysas av en fråga som ställdes till läraren Paul i samband med analysen av 
elevsvaren:  

Många elever använder ordet studsa, i stället för reflektera, i sina svar. Har du 
medvetet valt att använda ett enklare ord i din undervisning? 

Svar:  Jag har använt begreppet reflektera, och det har ingått i betygskriterierna att 
känna till det. Troligen har jag också förklarat reflektera med andra ord, t ex studsa. 
Det kan ju också vara naturligt att begreppet försvunnit ur en del elevers medvetande 
och att de då använder mer vardagsnära begrepp för att förklara. 
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3 Tidigare forskning  
 
Under detta avsnitt kommer vi att presentera som tidigare forskning tre olika studier om 
ljus och elevers förståelse av optik. Vi inleder med Andersson & Kärrqvists ”Ljuset och 
dess egenskaper”, den forskning som vår egen studie bygger på. Den andra 
forskningsrapporten är Frank Bachs ”Om ljuset i tillvaron”. Bach och den tredje 
studien av Bonnie Shapiro ”What Children Bring to Light” är inspirerade av, och tar 
upp Anderson & Kärrqvists studie, men är två helt olika studier i avseende hur de 
belyser ”ljuset och elevers förståelse” ur en annan vinkel. 

Vi kan också se – och detta framhålls även i de olika rapporterna – hur de 
förklaringsmodeller som förekommer i elevsvaren motsvarar olika teorier om ljusets 
utbredning som framträtt under historiens gång. Vi avslutar därför avsnittet ’Tidigare 
forskning’ med ”Ljuset i ett idéhistoriskt perspektiv”, och med ett utdrag ifrån en av 
fysikböckerna som är aktuella för grundskolans senare år. 

 

 

Andersson & Kärrqvist  ”Ljuset och dess egenskaper” – EKNA-rapport nr 8. 
Björn Andersson ger i citatet på sid. 5 ovan uttryck för de strömningar som börjat 
framträda under 70-talet beträffande skolelevers förståelse av de naturvetenskapliga 
fenomen de undervisades om. Det är också med denna bakgrund vi ska förstå den 
undersökning han och Christina Kärrqvist genomförde.  

Den konstruktivistiska tanken är att utifrån en existerande förståelse bygga upp en ny 
förståelse genom assimilation eller ackommodation, och en förutsättning för att en 
sådan process ska bli effektiv, är att läraren bär med sig en uppfattning om vilken typ av 
förförståelse han kan räkna med att stöta på. ”Det blir då lättare att möta eleven med 
problemställningar som utmanar hans/hennes föreställningar” skriver Andersson & 
Kärrqvist (1981) i förordet till sin rapport.3 

Man gick således ut till drygt 600 elever i årskurserna 6 – 9 och presenterade sex olika 
fenomen inom optik, och bad i en papper-och-penna-test eleverna att ge sin förklaring 
på dessa. De skriftliga svaren följdes sedan upp med ett urval intervjuer med några av 
eleverna för att ytterligare klargöra deras tankar.  

Avsikten var att fastställa i vilken omfattning elever på högstadiet förklarade olika 
fenomen med hjälp av vad Andersson & Kärrqvist kallar ”optikens nyckelidé”, 
nämligen att ljus är ”något fysikaliskt som existerar och utbreder sig i rummet, skilt från 
källor och effekter”. Man ville också se om och hur förklaringsmodellerna förändrades 
före och efter undervisning, vilket var en orsak till att undersökningen genomfördes 
över fyra årskurser. 

Vi kommer på följande sidor visa de olika typer av svar Andersson & Kärrqvist mötte i 
sin studie, och vilka vi kommer att jämföra våra resultat mot, för att besvara våra 
forskningsfrågor. Vi redovisar bara resultaten från de frågor vi har med i vår egen 

                                                 
3 Om inte annat anges är samtliga citat i detta avsnitt ur Andersson & Källqvists rapport 
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undersökning, men inkluderar även siffrorna som rör årskurs 6 och 7, eftersom de pekar 
på vissa ålderstrender vilka är av stort intresse för vår studie och som kommer att 
beröras i slutsatsdelen och i de avslutande reflektionerna. 

 

Andersson & Kärrqvist hade i en första fråga undersökt elevernas föreställningar om 
hur ljus existerar och utbreder sig i rummet. I den följande frågan – vår fråga 1 – ville 
man undersöka förklaringarna på länken mellan föremål och öga. och ställde frågan 
”Lisa ser boken. Händer det något mellan boken och ögonen?”4   

Elevernas svar kategoriserades in i olika grupper     

                                    

Tabell 1  Svarsfrekvens  fråga 1 (Andersson & Kärrqvist, 1981) 

 åk 6 åk 7 åk 8 åk 9 

A  ej besvarat 20% 27% 23% 29%

B  inget händer mellan boken och ögonen  
”Det kan inte hända något”5 

10% 3% 5% 1% 

C  synsystemet är aktivt 
”Ögonen fångar upp boken i en sorts kamera (som ögonen 
har)” 

24% 25% 15% 13%

D  det är ljust 
”Ljus reflekterar och ger föremål form och färg genom att 
göra dem synliga” 

20% 2% 9% 4% 

E  det går en stråle (impuls, blick) från öga till bok 
”Det kanske går synreflexer och impulser från ögat och så 
ser man boken.” 

9% 7% 3% 4% 

F  något går fram och tillbaka mellan öga och bok 
”Ögonen skickar ut någon slags stråle, som återvänder till 
huvudet och berättar.” 

3% 10% 14% 5% 

G1 något kommer in i (går mot) ögat  -  bild 
”Boken avbildas som en bild på näthinnan.” 

6% 9% 5% 5% 

G2 något kommer in i (går mot) ögat  -  ljus eller (ljus-) 
strålar 
”Boken reflekterar solljuset och gör att vi kan se boken.” 

1% 11% 21% 30%

H  övrigt 
”Det finns molekyler emellan. De rör sig och gör det på det 
viset möjligt att se boken.” 

7% 5% 4% 9% 

   

Andersson & Kärrqvist kommenterar att de – med undantag för svarskategori G2 – inte 
kan se några ålderstrender i dessa svar. De väljer då att resonera, att vissa av 
förklaringskategorierna kan betraktas som att eleverna ser sin egen aktivitet som det 
väsentliga – kategori C, D, E & F betraktas som sådana ”psykologiska” förklaringar – 

                                                 
4 Frågorna är något förkortade. För exakt formulering se bilagan 
5 För fler citat, se bedömningsmallen i bilagan 
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medan G1 & G2 betraktas som ”fysikaliska” förklaringar – något utanför personen 
utbreder sig och skapar länken mellan föremål och öga. 

Med denna sammanställning framkommer följande resultat 

 

Tabell 2 Sammanställning psykologiska/fysiologiska förklaringar (Andersson & 
Kärrqvist, 1981) 

 åk 6 åk 7 åk 8 åk 9

Ej förklarat 20% 27% 23% 29%

Inget händer 10% 3% 5% 1% 

Psykologisk förklaring 56% 44% 41% 26%

Fysikalisk förklaring 7% 20% 26% 35%

Övrigt 7% 5% 4% 9% 

 

Svaren kan likaså kategoriseras in i konkreta eller abstrakta svar. Sådana svar som pekar 
ut det aktiva synsystemet, förekomsten av ljus, eller att inget händer – kategori B, C & 
D - har Andersson & Kärrqvist betraktat som konkreta, medan svar som pekar på ”icke 
observerbara företeelser som synstrålar, impuls från ögat…ljusstråle och dylikt” – 
kategori E, F & G - klassas som abstrakta. Detta ger följande resultat 

Tabell 3 Sammanställning konkreta/abstrakta förklaringar (Andersson & 
Kärrqvist, 1981) 

 åk 6 åk 7 åk 8 åk 9 

Ej besvarat 20% 27% 23% 29%

Konkreta förklaringar 54% 30% 29% 18%

Abstrakta förklaringar 19% 37% 43% 44%

Övrigt 7% 5% 4% 9% 

 

I sin analys går Andersson & Kärrqvist vidare med att se hur många svar av dessa – 
endast kategori G2-svar, dvs. 20-30% i åk 8 och 9 - och svar ur deras första uppgift, 
som kan ses som yttringar av en förståelse för optikens nyckelidé. Detta ingår emellertid 
inte i vår undersökning varför vi lämnar denna analys utan kommentar. 
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Påföljande fråga ville undersöka elevernas förklaring av ett 
refraktionsfenomen6 och utgick från en lerklick, som när den ligger i en 
burk är osynlig för betraktaren, men som blir synlig när burken  
fylls med vatten, trots att betraktaren inte förflyttar sig. 

 

Andersson & Kärrqvist kategoriserade in elevförklaringarna på följande sätt 

 

Tabell 4 Svarsfrekvens fråga 2b (Andersson & Kärrqvist, 1981) 

 åk 6 åk 7 åk 8 åk 9 
A  Ej besvarat 24% 8% 6% 10%
B  Konkreta förklaringar 
 B1 det blir ljusare, klarare eller bättre kontrast 
”Den framträder mycket bättre när det är vatten i den” 
 B2  leran förstoras 
”Vattnet gör att lerklicken förstoras” 
 B3  leran förflyttas skenbart 
”När man har vatten i ser det ut som saker och ting höjer 
sig” 
 B4  spegling 
”För att vattnet avspeglar leran” 

54% 60% 35% 32%

C1  Reflektion – stråle m.m. från öga mot föremål 
”Det speglar sig i vattnet. Modelleran syns på ytan” 

2% 3% 4% 2% 

C2  Reflektion  - obestämd riktning på stråle7     
C3  Reflektion – stråle från föremål mot öga 
”Vattnet speglar ljuset från lerklumpen så att det kommer 
fram till ögat” 

1% 0% 1% 1% 

D1  Brytning  - stråle etc. från öga mot föremål 
”När man ser ner i vatten så bryts synen i en vinkel så man 
ser den” 

5% 8% 20% 19%

D2  Brytning  -  ljus el ljusstråle med oklar riktning 
”Ljusstrålarna bryts i vattenytan” 

5% 10% 18% 16%

D3  Brytning  -  ljus el ljusstråle från föremål mot öga 
”För att när ljusstrålar träffar vattenytan så bryts dom, 
och därför ser Johan leran” 

0% 0% 5% 7% 

E1  Brytning och skenbar förflyttning  -  stråle m.m. 
från öga mot föremål 
”När ögat når vattenytan bryts strålarna så att lerklumpen 
ser ut att ligga högre” 

0% 0% 4% 0% 

E2  Brytning och skenbar förflyttning  -  ljus eller 
ljusstråle med oklar riktning 
”Ljuset bryts i vattnet, då ser det ut som om man har flyttat 
föremålet i burken” 

4% 2% 3% 7% 

E3 Brytning och skenbar förflyttning  -  ljus eller 
ljusstråle från föremål mot öga8 

    

                                                 
6 Brytningen som sker när ljus går från ett medium till ett annat 
7 Inga sådana svar hos Andersson & Kärrqvist 
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F  Övrigt 
”Modelleran kanske flyter” 

6% 8% 4% 7% 

  
Andersson & Kärrqvist sammanförde även dessa svar i konkreta resp. abstrakta 
samlingskategorier, på samma vis som i frågan tidigare. Till de konkreta svaren hörde 
sådana som pekade på tydliga observerbara fenomen, och som i tabellen ovan klassats i 
kategori B. Svar som tydde på abstrakt tänkande ligger i kategorierna C, D & E i 
tabellen. Andersson & Kärrqvist redovisade aldrig någon sammanställning i konkreta 
och abstrakta huvudförklaringsmodeller, men en sådan föreligger i samband med våra 
egna resultat. 

 
 
 

Frank Bach ”Om ljuset i tillvaron” 
Nära 20 år efter Andersson & Kärrqvists undersökning genomförde Frank Bach en 
liknande undersökning (Bach, 2001). Bachs undersökning var något annorlunda 
uppbyggd i det att han, till skillnad från Andersson & Kärrqvist, ville undersöka utfallet 
av en specifikt konstruerad undervisningssekvens på samma grupp elever före och efter 
undervisning. Bach gjorde också en jämförelse med den några år tidigare genomförda 
UG-959. Vi vill här inte kvantifiera Bachs resultat eftersom vårt arbete endast avser en 
jämförelse med Andersson & Kärrqvist.  

Bach utformade sin undersökning på ett liknande sätt som Andersson & Kärrqvist. Han 
utgick från samma frågeställningar, och lät elever skriftligt förklara de fenomen han 
undersökte. För att få fram en före/efter undervisningsfaktor, fick hälften av eleverna 
besvara vissa frågor före, och resterande frågor efter undervisningssekvensen, medan 
den andra hälften av eleverna fick frågorna i omvänd ordning. Bach genomförde 
därutöver lärarintervjuer och videoinspelningar av lektioner, för att på det viset få en så 
heltäckande bild som möjligt, både av utfallet av hans speciella undervisningssekvens 
och av hur det uppfattades att arbeta med den. 

Även Bach konstaterade att, av de förklaringsmodeller eleverna använde, utgjorde bara 
en liten del – ca 12% - sådana han betecknade som riktiga (s. 142) i den test han 
genomförde före sin undervisningssekvens, när det gällde svaret på frågan om hur man 
ser ett föremål – vår fråga 1. På frågan om refraktionsfenomenet – vår fråga 2b - är 
andelen korrekta förklaringar inte mer än 1% (s.157). Bach drar slutsatsen (s. 35ff) att 
en bristfällig grunduppfattning om ljusets befintlighet och utbredning i rummet, 
”optikens nyckelidé”, omöjliggör en förståelse för olika optiska fenomen.  

Bachs förslag till en ny undervisningssekvens utgår från olika elevuppfattningar om 
ljus, och lägger en större tonvikt vid grunderna inom optiken, och bygger sedan 
sekventiellt upp undervisningen mot mer tillämpad optik. Resultatet efter den 
genomförda undervisningen visar på en väsentligt högre förståelse hos eleverna – på 
fråga 1 har andelen rätta svar stigit från 12% till 48% (s. 142), på fråga 2b från 1% till 
10% (s. 157). 
                                                                                                                                               
8 Inga sådana svar hos Andersson & Kärrqvist 
9 Utvärderingen av Grundskolan 1995 
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Avslutningsvis gör Bach en betraktelse över några av skolans läroböcker och deras 
presentation av optikens grundtankar (s. 256ff). Han konstaterar där att många av 
böckernas förklaringsmodeller bidrar till att bekräfta elevernas vardagsuppfattning om 
ljusets utbredning. 

Strålarna startar…fritt i förhållande till ljuskällan, och är ritade så att samtliga strålar 
är någon centimeter lång. Som elev kan man få intrycket att ljusstrålarna finns i den 
närmaste omgivningen runt ljuskällan, men…längre bort är det inte uppenbart att de 
’finns’ där också.  

I ett annat exempel rörande refraktion är bilden försedd med något som liknar strålar – 
streckade linjer med pilar i ena ändan, för att illustrera hur synfältet för en person under 
vattenytan förändras.  

Problemet är att…dessa pilar är riktade från badarens huvud mot omgivningen. Det är 
lätt att föreställa sig att elever kan förstå detta som att det handlar om att synen på 
något sätt är riktad utåt från ögonen. 

 
 

Bonnie Shapiro ”What Children Bring to Light” 
Bonnie Shapiro (1994) har gjort en undersökning om elevers uppfattningar och 
förklaringar om ljus Hon har under sin studie kommit fram till att det är viktigt för 
lärare i naturvetenskap att verkligen lyssna på sina elevers förklaringar och att samtalet 
är viktigt. I skolan ska elever utveckla en förståelse om omvärlden, begreppen och 
termer om naturvetenskapens idéer och samlade teorier. Det är också i skolan som 
elever utvecklar en insikt om hur bra eller dåliga de är på att förstå och utveckla sin 
naturvetenskapliga begreppsförståelse. 

Undersökningen bygger på två frågeställningar (s. 15). 

• Den första är att förstå elevers idéer om ljus och hur dessa avviker från 
naturvetenskapens idéer. 

• Den andra frågeställningen är att ta reda på hur elevers idéer på bästa sätt 
konstruerades eller byggdes upp av eleverna i klassrummet. 

Shapiro har gjort undersökningen i en klass i Kanada då denna grupp arbetat med ljus. 
Hennes forskning bygger på papper-och-penna-test, videoinspelningar av lektioner som 
har följts upp med analyser och intervjuer med lärare och elever. Lektionerna, tester och 
laborationer har analyserats med läraren och individuellt med varje elev. 
Undersökningen omfattar även hur olika elever graderar hur och vad de lär sig mest av i 
naturvetenskap. Resultaten redovisas ingående för sex elever. Eleverna är i 10-11 års 
ålder. 

 

Shapiro frågar eleverna hur de förklarar olika fenomen om ljus. De får svara på en enkät 
om ljus som sedan kompletteras med en intervju. Eleverna får frågan hur kan flickan se 
trädet? Eleverna har fyra olika förklaringsmodeller (s. 26).10 

                                                 
10 egen översättning 
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Ljus finns överallt. Flickan ser trädet därför att det finns ljus överallt. 

Föremålet lyser upp. Flickan ser trädet därför att ljus från solen lyser upp trädet. 

Aktiviteter från ögat till föremålet. Solen lyser upp föremålet och något händer från 
ögat till föremålet. 

Ljusreflektioner från föremålet in i ögat. Ljuset reflekteras från trädet in i flickans 
öga. (Detta är den naturvetenskapliga förklaringen.) 

 

Eleverna fick svara på enkäten på första optiklektionen och sedan efter hela 
optikperioden för att se hur de förklarar hur flickan ser trädet efteråt. I transkriptioner 
visas att t.ex. Donnie ger den naturvetenskapliga förklaringen vid första papper-och-
penna-testtillfället (Varför ser pojken huset?). Det visar sig dock senare i intervjuerna 
att Donnie memorerat vad fröken sagt i ”third grade”. Hon kan inte koppla ihop 
lärarens förklaringsmodell på lektionerna med sin förförståelse och hur hon förstår att 
hon ser trädet. Vid andra papper-och-penna-testtillfället (Varför ser flickan trädet?) 
använder hon sig inte av den naturvetenskapliga förklaringen. Donnie kan inte omsätta 
sin förståelse i en ny situation. 

 

Shapiro sammanställer olika punkter som påverkar kunskapsskapande för elever i 
naturvetenskap. Vi har valt att bara referera till några olika punkter (s. 181-182).11 

• Bilden av vad elever förstår av NO undervisningen är komplex. Elever har inte bara 
specifika idéer om hur världen är, utan varje person har ett individuellt sätt att förstå 
och ta till sig kunskap. 

• Studenter kan inte bara bli tillsagda vad de ska förstå eller tro. Om ny kunskap ska 
förstås måste eleven bli övertygad om att det är till nytta att överge gamla idéer. 
Studenter måste ges tillfälle och tid att ta till sig ny kunskap. 

• Det finns en rad faktorer som intelligens, sociala, känslomässiga och kulturella som 
påverkar hur eleven tar till sig naturvetenskap. Dessa faktorer bör läraren ta i beaktande 
vid lektionsplanering. 

• Att organisera undervisningen så att eleverna blir medvetna om hur kunskap byggs samt 
att de övas i att ta större ansvar för sitt egna lärande. 

 

Det finns två områden där den naturvetenskapliga förklaringen och vardagliga 
förståelsen måste diskuteras ingående i klassrummet (s. 185-187). Det är ”How Light 
Travels” ljusets utbredning och ”The Role of Light in Vision” ljusets betydelse för hur 
vi ser. 

Shapiros undersökning visar att elevernas förklaringsmodeller och förståelse är långt 
ifrån den naturvetenskapliga förklaringen. Hennes förslag till åtgärder är att genom 
klassrumsdiskussioner om den historiska utvecklingen och hur vi alla förstår abstrakta 
fenomen som ljus kan möjligen fler ta till sig den naturvetenskapliga 
                                                 
11 egen översättning 
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förklaringsmodellen. Samtal och diskussioner är nyckeln till framgång, samt att lyssna 
på varandra. 

I have continued to talk with the children and observe them in their school settings 
even into the high school program. (s. 202) 

Shapiro träffade klassen under flera år och tillsammans samtalade de om hur de förstod 
och förklarade naturvetenskap. Vid en återträff då eleverna var 18-19 år frågade Donnie 
om de fortfarande skulle träffas vid 45 år ålder och prata om naturvetenskap, sina 
förklaringar och förståelse. 
 

Ljuset i ett idéhistoriskt perspektiv   
Andersson & Kärrqvist (1981) och Bach (2001) ger en kort sammanfattning av olika 
idéhistoriska perspektiv på seendet. Det historiska perspektivet är av intresse även för 
vår studie då det både på 80-talet och 2007 beskrivs i elevernas läroböcker och således 
även berör de fenomen som framträder i vår undersökning. 

I antikens Grekland existerade olika uppfattningar om hur människan ser föremål. Tre 
markant skilda teorier resonerade att 

• föremål utsände ett flöde, som mötte ett från ögat kommande flöde, och då 
åstadkom seende (Empedokles) 

• ett flöde innehållande föremålets egenskaper gick från föremålet in i själen via 
sinnesorganen (atomisterna) 

• ögat sände ut en osynlig eld, som avslöjade föremålets form och färg 
(Pythagoreerna) 

Euklides (300-talet f.Kr.) utvecklade begreppet ”synstråle”, och postulerade ett antal 
olika förutsättningar för hur dessa strålar verkade, bl.a. ljusets rätlinjighet. I hans 
idévärld utgick dock synstrålarna från ögonen. 

I slutet av det första millenniet e. Kr. formulerade arabiska vetenskapsmän tankar om en 
utifrån kommande fysikalisk påverkan, ljusstrålar som går från ett föremål in i ögat. 
Man hävdade också att ett föremål som träffas av ljus reflekterar detta ljus åt alla håll. 
Dessa idéer kom dock inte att få någon större spridning, utan synen på seendet återgick 
till de antika grekiska tankarna. 

Först på 1600-talet formulerade Johannes Kepler i Paralipomena de grundläggande 
satser om ljusets utbredning, som tillsammans med hans kunskap om reflektion och 
refraktion kunde visa att reflekterat ljus från ett föremål går in i ögat, och att föremålet 
därigenom avbildas på ögats näthinna. I och med detta fastläggs den moderna 
vetenskapliga uppfattningen om hur seendet fungerar. 

Som tidigare observerats menade dock Andersson & Kärrqvist (liksom senare även 
Bach) att denna uppfattning inte kom till uttryck i dåtidens undervisning och läroböcker, 
på ett sätt som befrämjade elevernas förståelse av de grundläggande optiska principerna. 

 Det var inte mindre än 2000 års tankemöda som kulminerade i Keplers fyra första 
satser… Dessa 2000 år komprimeras i undervisningen till några få minuter, om de 
överhuvudtaget alls beaktas. (1981, s. 87) 
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Dagens fysikböcker t.ex. (Andersson & Andersson, 2006) har i sitt kapitel om ljus en 
genomarbetad linje, från frågan vad ljus är, via ljusets egenskaper, reflexion, brytning, 
färger, historiska perspektiv, kontrollfrågor och laborationer. Boken visar både i text 
och bilder ljuset, vad ljus är och hur det breder ut sig i rummet. I laborationsdelen finns 
en fråga om hur du ser, och eleven ombeds rita ljusets väg. I vår undersökning används 
en omarbetad version av hur vi ser. 

Ljuset introduceras med följande text.  

 
Har du funderat över hur det egentligen går till när du 
ser någonting? Det är inte dina ögon som skickar iväg 
någon sorts blickar. I stället är det solen eller en 
lampa, som lyser på det du tittar på, och sedan 
reflekteras ljuset in i dina ögon. (s. 88) 

 
I text förklaras att man tillför en ljuskälla. Allt i ett 
rum, taket, väggar och föremål lyser inte själva utan 
reflekterar en del av det ljus som träffar dem. 
Ljuskällan kan vara solen eller en elektrisk lampa 
t.ex. 
För att illustrera texten finns bilden till höger12 och 
nedan bildtext.  
 

Du ser böckerna i bokhyllan därför att de återkastar 
en del av ljuset som träffar dem (s. 90) 

 

I sammanfattningen över ljus kan vi läsa följande. 

Ljus kan reflekteras (studsa) mot ytor. Om ytan är slät får man speglande reflektion, 
annars blir det diffus reflektion. Reflexionsvinkeln är alltid lika stor som 
infallsvinkeln. (s. 109) 

Detta är kanske en förklaring till förklaringen att ljuset studsar. 
 

                                                 
12 © Andersson & Andersson (2006) 
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4 Metod 
Vi kommer i detta avsnitt att kort beskriva de metoder vi använt oss av i vårt arbete. 
Eftersom vi i vår studie kommer att tolka en beskriven undersökning och därvid göra 
egna tolkningar av elevsvar vill vi lägga en hermeneutisk ansats på vårt arbete. 

Vi kommer att söka i våra resultat efter mönster som kan besvara våra forskningsfrågor. 
I detta sammanhang kommer vi att använda oss av en induktiv metod för analys av 
resultaten  

Vi utvecklar sedan metodavsnittet mer specifikt med tankar inför en jämförande studie 
om hur vi tänkt och gjort. 

Hermeneutik 
Enligt Hartman (2001) innefattar hermeneutiken människors föreställningar om 
verkligheten, och inte vad som kan direkt mätas upp.  

Tanken är att alla människor tolkar sin situation och fyller den med mening. Denna 
mening är objektet för en hermeneutisk undersökning.  

På samma vis skriver Nationalencyklopedin (2007)  

Det räcker därför inte med att bara betrakta och beskriva sakerna. Betraktandet har 
förståelsens struktur, den hermeneutiska cirkelns struktur, och sakerna måste därför 
tolkas. 

Vi vill således använda oss av en hermeneutisk ansats för att ”…kasta ljus över den 
dialog som skapar de intervjutexter som ska tolkas, och sedan…klarlägga den process 
där intervjutexterna tolkas” (Kvale, 1997, s.49). 

Induktiv metod 
Den induktiva metoden utgår från insamlade data. Vilka data som samlats in och hur 
insamlandet går till utgår från den eller de frågeställningar man från början ställt upp. I 
det insamlade datamaterialet söker man sedan finna trender, samband eller likheter. Om 
sådana samband kan hittas i det undersökta materialet, och om dessa är tillräckligt 
entydiga, och materialet tillräckligt stort, kan man utifrån detta formulera en hypotes att 
sambanden inte bara gäller den undersökta gruppen, utan generellt i ett större 
sammanhang. Enligt Hartman (2001) används numer den induktiva metoden endast vid 
hermeneutiska undersökningar. 

Kvantitativ eller kvalitativ? 
I många tidigare undersökningar har man velat avgränsa undersökningsmetoden som 
”kvantitativ”, eller ”kvalitativ”. Gerhard Arfwedson säger emellertid att ”…gränsen 
mellan kvalitativa och kvantitativa metoder har blivit allt suddigare…//…även ett 
kvantitativt forskningsresultat kan tolkas på flera sätt” . (2005, s 61) Vi ser också i vårt 
arbete att de bägge metoderna överlappar varandra. Å ena sidan är resultatbehandlingen 
helt kvantitativ i det att svaren kategoriserats och analyserats med avseende på antalet i 
de olika kategorierna. Å andra sidan så kräver ju de öppna svaren som eleverna lämnar 
en hermeneutisk ansats, i och med att varje svar måste tolkas för att de ska kunna 
kategoriseras. 
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Vi kommer att samla in data i en grupp på 113 elever, för att sedan läsa, begrunda och 
kategorisera in dessa data i olika svarskategorier. Vi kommer även att definiera egna 
mönster/kategorier för delfråga 2a. 

 

Utveckling av papper-och-penna-formulär - Tankar inför en jämförande studie 
Andersson & Kärrqvist genomförde sin undersökning i två delar. De inledde med en 
papper-och-penna-undersökning med drygt 600 elever fördelade över årskurserna 6 – 9, 
och gick sedan vidare med intervjuer av ett antal elever för att ytterligare belysa de svar 
man fått i det inledande momentet. Av tids- och resursskäl koncentrerar vi oss i vår 
undersökning på den första delen, dvs. en papper-och-penna-undersökning av elevers 
förklaringsmodeller i fråga om vissa optiska fenomen. Av samma skäl begränsar vi 
också antalet frågor till tre, varav två kan sägas belysa olika aspekter av samma 
fenomen, och väljer att arbeta med ett mindre antal elever – 113 st.i årskurs 8 och 9. 

För att säkerställa en så god överensstämmelse som möjligt med den ursprungliga 
undersökningen, väljer vi att använda exakt samma frågor som i denna. I Skolverkets 
Nationell utvärdering av grundskolan 2003 (2005) säger man  

För att uppnå huvudsyftet behöver man göra så kontrollerade jämförelser som möjligt 
... Detta åstadkoms genom att samma eller likartade provuppgifter och enkätfrågor 
används nu som tidigare. 

 
Illustrationerna moderniseras med hjälp av bilder hämtade från Windows Clipart och 
Internet, och namnen i exemplen – Lisa och Johan - byts också ut, eftersom några elever 
i våra testklasser bar dessa namn, och vi vill undvika möjliga icke seriösa svar på grund 
av detta. 

Av samma orsak använder vi också i fråga 1 – Hur ser Jolin boken? - och 2b – Varför 
ser Noa lerklicken när burken fylls med vatten? - samma svarskategorier som 
Andersson & Kärrqvist (se bilaga 3 & 4). Eftersom deras kategorisering inte bara delar 
in svaren i huvudgrupper utan också ger exempel på olika svar i respektive kategori kan 
vi i stor utsträckning tolka och kategorisera in svaren från vår undersökning med hjälp 
av denna.  

Beträffande fråga 2a har Andersson & Kärrqvist inte gjort någon redovisning av 
avgivna svar. Här väljer vi att ändå skapa svarskategorier, eftersom vi ser ett intresse av 
att observera likheter eller skillnader mellan typerna av förklaringar till fråga 2a och 2b. 

 

Urval 
 
När en empirisk undersökning ska genomföras kan man enligt Hartman (1998, 2004) 
normalt inte göra en totalundersökning av hela den population man önskar undersöka. I 
stället kan man välja att arbeta med en av två olika urvalsstrategier – sannolikhetsurval, 
vilket avser en slumpmässigt utvald del av populationen, som anses i så stor 
utsträckning som möjligt representera den totala gruppen som ska undersökas; eller icke 
sannolikhetsurval, där den undersökta gruppen väljs ut på ett icke slumpmässigt sätt. 
Dessa strategier kan sedan indelas i olika underkategorier, däribland slumpmässigt 
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klusterurval, som tar med individer ur en bestämd gruppering, t.ex. alla elever i en 
skolklass, eller ett icke slumpmässigt bekvämlighetsurval, dvs. sådana 
undersökningsobjekt som det är enkelt att få tag i. 

Med hänsyn taget till den begränsade tid vi har till förfogande väljer vi att göra vår 
undersökning med elever från enbart två olika skolor i Stockholmstrakten. Urvalet kan 
därför huvudsakligen sägas vara ett bekvämlighetsurval, då vi väljer skolor, med vilka 
vi har god kontakt, och där vi antar att vi utan större svårigheter ska kunna få tillgång 
till ett antal klasser att göra vår undersökning i.  

Demografiskt kan områdena betraktas som medelklass – övre medelklass, utan påtaglig 
invandrartäthet. Språkproblem bedöms därför, med något enstaka undantag, inte spela 
någon roll för resultatet.  

Undersökningen omfattar 113 elever fördelade på 54 st. i år 8 och 59 st. i år 9, och totalt 
involveras 7 olika klasser. En av klasserna har NO-profil. Profileringen finns inte med i 
svarsunderlagen, eftersom detta inte utgjorde någon aspekt av den ursprungliga 
undersökningen. Det kan kommenteras att de undersökta klasserna inom respektive 
skola har samma lärare i fysik, vilket kan bidraga till att i viss mån likrikta resultaten. 

 

Uppläggning och genomförande 
För att återskapa Andersson & Kärrqvists undersökning genomförde vi också ett 
papper-och-penna-test i våra klasser. För att begränsa undersökningsmaterialet valde vi 
att endast ta med fråga 2 och 3 ur undersökningen, omdöpta till fråga 1 /Hur ser Jolin 
boken/ och 2 a och b /Varför syns lerklicken i burken/. Detta berodde dels på att de 
behandlade två grundläggande fenomen, länken mellan föremål och öga (fråga 1), och 
refraktion (fråga 2b), dels på att den senare frågan även kunde ge oss förklarings-
modeller som visade på elevernas förståelse av ljusets rätlinjighet (fråga 2a). 

Eleverna fick ut ett formulär (se bilaga 1 & 2) med en kort bakgrund och själva frågorna 
i textform. För att få en så god överensstämmelse som möjligt i de olika klasserna 
undvek vi några djupare muntliga förklaringar av situationerna, utan eleverna ombads 
hämta all information ur text och bild. Ett undantag var, att vi till fråga 2a och 2b valde 
att visa upp ett exempel på en burk, eftersom illustrationerna inte helt entydigt visade att 
frågorna rörde en ogenomskinlig burk, utan lock. 

Undersökningen genomfördes på normal lektionstid i bägge skolorna. I den ena skolan 
kunde tre klasser behandlas under två på varandra följande dagar. I den andra skolan tog 
fyra klasser tre dagar i anspråk. Eftersom eleverna inte i efterhand fick information om 
”rätta” svar, eller kände till bedömningsgrunderna i undersökningen, har vi bedömt 
risken att de olika klasserna skulle påverka varandra som oväsentlig för 
undersökningsresultatet. 

Frågorna i enkäten var helt öppna, och vi satte inga tids- eller utrymmesgränser för 
svaren, utan bad eleverna att skriftligt, med egna ord, och gärna bilder, komma med sin 
förklaring till fenomenen. Efterhand som varje elev blev klar lämnades hans/hennes 
svar in till undersökningsledaren. I genomsnitt använde eleverna ca 15 minuter till att 
svara, även om vissa elever tog betydligt längre tid på sig. 
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Materialbearbetning 
 
Beskrivning av insamlad data 
Alla elevsvar gavs ett referensnummer och transkriberades in i Excelark för att senare 
kunna svarskodas och statistiskt bearbetas. Svaren har i vissa fall korrigerats för stavfel 
eller liknande, där sådana varit uppenbara och inte av betydelse för syftning som 
eventuellt kunnat påverka tolkning. Eventuella förklarande bilder har inte skannats in, 
men varje svar har försetts med en notering om typen av bild, och huruvida den har 
bedömts tillföra något till den skriftliga förklaringen. Bilderna har också funnits till 
hands vid analysen av svaren. 

Kategorisering av elevsvar 

När samtliga svar sammanställts på varsitt excelark – separerat per fråga – 
kategoriserades svaren in i de svarskategorier som Andersson & Kärrqvist fastställt i sin 
undersökning, respektive de kategorier vi själva skapat för fråga 2a.  

För de sistnämnda delade vi endast in svaren i olika former av konkreta svar (K1 – K6), 
vilka alla pekade ut något slags hinder för att ögat – den aktiva parten - skulle uppfatta 
lerklicken, resp. abstrakta svar som istället på något vis berörde (ljus-)strålarnas bana, 
och ögat som en mottagande part. I korthet innebar detta en uppdelning enligt 
nedanstående tabell. Exakta formuleringar finns i kategoriseringsmallarna i bilaga 3, 4 
& 5. 

Tabell 5   Sammanfattad kategoriseringsmall 

fråga 1 – ”Hur ser man 
boken?” 

fråga 2a – ”Varför ser man 
inte leran i burken?” 

fråga 2b – Varför syns leran 
om man fyller vatten i 

burken?” 

A Ej besvarat A Ej besvarat A Ej besvarat 

B Inget händer mellan bok och 
öga 

K1 Synfältet blockeras av burken 

K2 Ljusförhållandena tillåter inte 
Noa att se leran 

K3 Synstrålen går rätlinjigt 
 
K4 Materialet hindrar 
 
K5 Reflektion 
 
K6 Avstånd 

B1 Det blir ljusare/klarare 

B2 Leran förstoras 

B3 Leran flyttas skenbart 

B4 Spegling 

C Synsystemet är aktivt Abstrakta svar C1 Reflektion – stråle från öga 
mot föremål 

C2 Dito – obestämd riktning 

C3 Dito – stråle från föremål mot 
öga 
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D Det är ljust Övriga svar D1 Brytning – stråle från öga 
mot föremål 

D2 Dito – obestämd riktning 

D3 Dito – stråle från föremål mot 
öga 

E Det går någon form av stråle 
från öga till bok 

 E1 Brytning och skenbar 
förflyttning – stråle från öga mot 
föremål 

E2 Dito – obestämd riktning 

E3 Dito – stråle från föremål mot 
öga 

F Något går fram och tillbaka 
mellan öga och bok 

  
 

F Övrigt 

G1 Något kommer in i (går mot) 
ögat – bild, intryck, färg o.d. 

G2 Dito – ljus eller ljusstrålar 

  

H Övrigt   

 

Svaren har därefter sammanställts i excelformat, sorterade på svarskategori, årskurs och 
år. För fråga 1 och 2b har motsvarande värden hämtats från Andersson & Kärrqvists, 
och från Frank Bachs studier, och samtliga värden har sammanställts i tabell- och 
diagramform i resultat- och diskussionsavsnitten. 

Tillförlitlighetsfrågor 
Kvale (1997, s 209) tar upp frågan om en undersökning med kvalitativa inslag kan 
avkrävas validitet, reliabilitet och generaliserbarhet, eftersom den enligt vissa kritiker 
”/bara/ bygger på subjektiva tolkningar”. Han förkastar i sin text ”föreställningen om 
en objektiv universell sanning, men accepterar möjligheten av specifika lokala…former 
av sanning” och hävdar således att begreppen, i en för kvalitativ forskning anpassad 
form, äger relevans. 

Hur tillförlitliga är våra resultat? Till att börja med kan vi konstatera att den undersökta 
populationen – 113 elever i två geografiskt närbelägna skolor, och till viss del med 
samma, eller samarbetande, lärare – är alltför liten och alltför homogen, för att vi rakt 
av ska kunna dra några långtgående generella slutsatser rörande Sveriges samtliga 
elever. Bara det faktum att en enda klass, som ju faktiskt utgör ca 1/7 av den totala 
mängden svar, just kan befinna sig mitt i det undervisningsområde vi behandlar, kan 
komma att påverka den procentuella fördelningen av svaren på ett signifikant sätt. 
Samtidigt är det, med detta i minne, intressant att notera att vissa allmänna drag från 
1981 går igen i vår undersökning 2007, liksom till viss del även i Frank Bachs arbete, 
vilket får oss att tro att denna situation möjligen varit lika aktuell i den tidigare 
undersökningen. 



 

26 

När det gäller den kvalitativa delen av undersökningen – tolkningen och 
kategoriseringen av de avgivna svaren - har vi strikt utgått från de frågor och de 
exempel på svarskategorier som Andersson & Kärrqvist använde i sin undersökning. Så 
långt kan undersökningen sägas uppfylla test–retest –kriteriet. Som i alla tolkande 
undersökningar är det svårare att helt uppfylla interbedömarreliabilitetskriteriet. Det 
visade sig dock att vi för en övervägande del av svaren bedömde det vara relativt 
påtagligt vilken kategori som skulle tillämpas. Ca 20 svar (ca 10 %) togs upp till längre 
diskussion, ofta eftersom de kunde föras in i två olika närliggande kategorier.  

Ur validitetssynvinkel kan vi, efter det att hänsyn tagits till ovanstående allmänna 
kommentarer angående kvalitativa undersökningar, och det begränsade statistiska 
urvalet, hävda att undersökningen ändå ger en bild – om än lokal – av det som vi i vår 
undersökning velat undersöka. 

 

Etiska aspekter  
 
Vetenskapsrådet har i skriften Forskningsetiska principer utarbetat vissa normer 
gällande undersökningar som inbegriper deltagande av privatpersoner. Enligt dessa 
föreligger i sådana fall fyra olika huvudkrav som forskaren har att möta, och i kort 
sammanfattning är detta 

Informationskravet13 Forskaren ska upplysa om syfte och mål med 
undersökningen, och likaså klargöra att deltagandet är 
frivilligt, och att det kan avbrytas närhelst så önskas 

Samtyckeskravet Forskaren ska inhämta samtycke från deltagare som deltar i 
undersökningen. För minderåriga bör samtycke inhämtas 
från målsman. För frågor av icke privat eller etiskt känslig 
karaktär kan samtycke inhämtas från bl.a. skolledning eller 
lärare. 

Konfidentialitetskravet Forskaren ska tillse att personuppgifter inte blir offentliga, 
eller att deltagare inte kan identifieras av utomstående 

Nyttjandekravet Undersökningens uppgifter får endast användas för 
forskningsändamål 

 
Lärare och elever i de deltagande klasserna har informerats om undersökningens syfte, 
och lämnat sitt samtycke att delta i denna.  

Eftersom frågornas karaktär inte skiljer sig från vad som är normalt förekommande i 
skolarbetet, har vi inte betraktat dem som av sådan natur att ett aktivt godkännande 
krävts från varje målsman om elevens deltagande. Vi har dock per brev informerat alla 
målsmän om undersökningen (se bilaga 6), och också givit dem möjlighet att undanta 
sitt barn från deltagande. 

                                                 
13 Samtliga texter baseras på Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer   
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Samtliga deltagare ombads att lämna in anonyma svarsformulär, med endast uppgift om 
vilken årskurs de tillhörde. Formulären har transkriberats till dataunderlag utan uppgift 
om klass- eller skoltillhörighet. 

Undersökningens insamlade datamaterial kommer endast att utnyttjas för detta arbete, 
och eventuell uppföljande forskning. 

Vi anser därför att vår undersökning uppfyller de etiska krav som kan ställas på denna 
typ av forskning. 
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5 Resultat  
 
Våra frågeställningar inför arbetet var således 

1) Kan vi se samma tendenser i fördelningen mellan psykologiskt/fysikaliskt 
tänkande, resp. konkret/abstrakt tänkande, i undersökningen 2007, som 
Andersson & Kärrqvist visade 1981? 

2) Är förklaringsmodeller av abstrakt karaktär vanligare bland elever 2007 än vad 
som påvisades 1981? 
 
För att besvara våra frågor har vi som vi nämnt tidigare kategoriserat våra elevsvar 
enligt samma kategorier som 1981. Dessa har vi valt att presentera i tabellform för varje 
kategori med exempel på våra elevsvar från varje kategori. I tabellen finns även en 
fördelning av respektive kategori per årskurs presenterad i faktiskt antal för varje 
kategori och avrundad procentuell fördelning för varje årskurs av respektive kategori 
enligt nedan i kolumn 2 och 3.  

Vi beskriver nedan svarskategorierna och ger utförliga exempel på elevsvar, för att ge 
läsaren en uppfattning om typen av svar, och möjlighet till jämförelse med motsvarande 
typ av elevsvar i Andersson & Kärrqvists rapport. 

 

Eftersom vår studie är baserad på tolkningar, vill vi presentera frågor och 
svarsfördelningar ingående för läsaren.   

 

Den första frågan rörde kopplingen mellan föremål och syn. 

 

Fråga 1 
 
Jolin och fysikläraren pratar om att se 

Läraren:  - Förklara hur du kan se boken! 

Jolin:  - Det går en signal i nervtrådar mellan ögonen och hjärnan. 

Läraren: - Ja detta händer mellan ögonen och hjärnan. Men det är ju ett avstånd mellan boken och 
ögonen. Händer det något mellan dem? 
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Tabell 6  Svarsfrekvens fråga 1 ”Hur ser Jolin boken?” fördelat per årskurs, 2007 

Svars-
kategori 

År 
8 

År 
9 

Beskrivning av kategorin och exempel på elevsvar i vår undersökning 

A 6 svar 1 svar Ej besvarat 
”Vet ej” 

 11% 2% ”Jag har ingen aning. Vi höll på med ögonen i mellanstadiet men jag 
kommer inte ihåg” 

B - 2 svar Inget händer mellan boken och ögat 
”Det är ingen skillnad vilket avstånd det är mellan ögonen och boken, det 
händer fortfarande samma sak som om boken skulle vara nära” 

  3% ”Ögonen siktar alltid in sig på ett visst föremål. Det spelar ingen roll hur 
långt avståndet är. Det händer inget speciellt mellan boken och ögat ingen 
laser o.s.v.” 

C 6 svar 5 svar  Synsystemet är aktivt 
”Det måste väl vara något i ögat som gör så att man kan se. Jag vet inte.” 
”Hon har pistiller (sic) som kan titta på boken och då går det signaler till 
hjärnan.” 
”Det är ju luft mellan boken och ögonen. Luften ser man ju direkt inte så man 
ser direkt det man fokuserar på som den här Jolin gjorde. Det finns ju som sagt 
inget emellan så synen hamnar på det man ser på. Ögonen fångar upp 
föremålet genom att typ kanske se genom luften.” 

 11% 8% 

”Ögat ser allt som är framför det, avståndet spelar ingen roll. Näthinnan gör sig 
en uppfattning om allt framför den.” 

D 9 svar 2 svar Det är ljust 
”Jag ser den för att ljuset lyser upp boken, för om det hade varit mörkt så hade 
jag ju inte sett den.” 
”Jag förstår inte riktigt frågan…. Man ser saker p.g.a. ljuset. Det är ljuset som 
reflekteras som gör att man ser den.” 
”Hon ser boken därför att ljuset är på boken och då ser hon den. Ljuset träffar 
synnerven och hon kan se.” 

 17% 3% 

”Det är något med ljuset som gör att man kan se boken kanske.” 
E 1 svar 1 svar Det går någon form av stråle (impuls, blick, syn) från öga till bok 

”Att ljuset gör så att man kan se. Ögonen reflekterar ljuset från solen eller en 
lampa eller något som ger /???/ ljus. Sen så studsar ljuset från ögonen ner på 
saken och det gör att man kan se.”  2% 2% 
”Det reflekterar sig från ögat till föremålet, det går en bild från ögat till 
föremålet?” 

F 1 svar 4 svar Något går fram och tillbaka mellan ögat och bok 
”Det enda som finns mellan ögonen och boken är luften. Ögonen skickar ut 
strålar till boken som sedan skickas tillbaks till ögat.” 
”Man ser boken och bilden åker tillbaka till ögonen och ser till hjärnan.”  2% 7% ”Ljuset gör så att vi kan se. Ljuset studsar på allt och när den kommer till våra 
ögon och studsar tll boken så vi kan se den och sedan studsar ljuset tillbaka och 
vi ser den.” 

G1 - 1 svar Bild (även intryck, färg o.d.) 

  2% 

”För att se boken: Det har med synen att göra så klart! Ögat ser så här, typ /bild 
visar linjer som når ögat från olika håll/ och att man ser allting som kommer 
’ivägen’ för syn’trådarna’ och om boken då ligger ivägen eller inom 
"synområdet" så ser man den.” 

G2 29 svar 39 svar Ljus eller (ljus-) strålar 
”När ljuset lyser på boken så reflekteras ljuset/boken och studsar till våra ögon 
som görs att vi kan se boken.” 
”Ljus studsar mot boken och sen in i ögat.” 
”Föremålet skickar ut ljussignaler/reflekterar ljus från t.ex. solen eller en lampa 
så att ögonen uppfattar boken.” 

 54% 66% 

”Ljuset från lampan reflekteras mot boken vidare in i ögat.” 
H 2 svar 4 svar Övrigt 

 4% 7% ”Molekyler som sitter tätt packat.” 
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”Det finns vissa ämnen i ögonen.” 
”Bakom ögat finns det som en sorts spegel. Den gör så att man ser avståndet 
mellan ögat och boken.” 
”Jag tror inte att det finns något mellan boken och ögonen. Det är bara luft. Det 
är en massa molekyler som bildar en slags form som vi sedan ser med hjälp av 
ögonen. Vi har sedan lärt oss att det heter bok. Bok!” 

 

Ovanstående uppställning ger i sammanställd form antal svar och procentuell fördelning 
enligt nedanstående tabell: 

Tabell 7 – Svarsfördelning fråga 1 – Hur ser Jolin burken? (2007) 
Kategori åk 8 Åk 9 åk 8 åk 9 
A 6 1 11% 2% 
B - 2 0% 3% 
C 6 5 11% 8% 
D 9 2 17% 3% 
E 1 1 2% 2% 
F 1 4 2% 7% 
G1 - 1 0% 2% 
G2 29 39 54% 66% 
H 2 4 4% 7% 

 

 

Fråga 2 handlade om ett föremål som ligger i en burk och då inte syns, men som blir 
synligt när man fyller burken med vatten. 

  

Noa tittar ner i en öppen plåtburk.  

 
På botten sitter en klick modellera. Noa kan inte se leran. 

Förklara varför Noa inte kan se leran! Rita gärna till din förklaring!                             (Burken är luftfylld) 

 

Fråga 2b 
Burken fylls nu med vatten. Då kan Noa se hela lerklicken, trots att han 
inte flyttar sig. Burken står också kvar på samma plats. 

Förklara varför Noa kan se hela lerklicken, när man hällt vatten i burken.  
Rita gärna till din förklaring.              (Burken är vattenfylld till kanten) 

 

Fråga 2b finns kategoriserad i undersökningen 1981 och vi har använt samma indelning. 
Vi presenterar våra elevsvar som vi gjort i tidigare fråga: 
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Tabell 8   Svarsfrekvens Fråga 2b ”Varför syns lerklicken när burken fylls med 
vatten?”, fördelat per årskurs 2007 

Svars-
kategori 

År 8 År 9 
Beskrivning av kategorin och exempel på elevsvar i vår 
undersökning 

A 7 svar 2 svar Ej besvarat 

”Det är ett mirakel att Noah kan se!”  13% 3% 
”Vet ej.” 

B Konkreta förklaringar 

B1 - - Det blir ljusare, klarare, bättre kontrast 

B2 3 svar 4 svar Leran förstoras 

”När man häller i vatten så blir det nästan som ett förstoringsglas vilket 
gör att den då /ser/ större ut så då kan man se den.” 
”När man ser saker i vatten blir dom större. Då är det ju mer till kanten 
av burken då ser han modelleran.” 
”Vattnet fungerar som en reflekterande spegelbild och förstoringsglas.”
(Denna förklaring kan även kategoriseras som B4) 

 6% 7% 

”För att vattnet kanske gör att leran förstoras eller speglar sig på något 
sätt i vattnet.” (Denna förklaring kan även kategoriseras som B4) 

B3 - 3 svar Leran flyttas skenbart 

”När det finns vatten i burken blir leran synlig på vattenytan eftersom 
bilden av leran studsar genom vattnet och upp på ytan. Då ser det ut 
som att leran befinner sig där. Ögat uppfattar det så.” 
”Vattnet speglar botten så att det ser ut som att leran är högre upp än 
vad den är.” 

 - 5% 

”Det är vinkelsystemet. Man kan se lerklicken för att vattnet speglar, 
vinklar, "om" platsen på klicken, så att den kan ses från ett annat 
avstånd.” 

B4 7 svar 10 svar Spegling 

”Vatten speglar sig. Leran speglas i vattnet och då ser Noa leran.” 

”Vattnet reflekterar lerklumpen och Noa kan se den.” 
”Burken är glatt och kan fungera som en spegel. Vattnet ger 
reflektionen mer styrka och när Noa tittar på burken ser han att något 
ligger på botten.” 

 13% 17% 

”Vattnet speglar sig så att man ser lerklicken kanske. Men jag vet 
faktiskt inte säkert.” 

Bblandat 3 svar 1 svar Svar som innehåller 2 svarskategorier inom B 

 6% 2%  

Förklaringar med abstrakta inslag 

C Reflektion 

C1 1 svar 2 svar Stråle, blick m.m. från ögat mot föremålet 

”För att ljuset speglas i vattnet och det ser ut som om leran ligger på 
vattnet.” 
”Ljuset studsar mot kanten och sedan på lerklicken, därför kan han se 
den.” 

 2% 3% 

”Nu när burken är fylld med vatten kan man se. Vattnet blir som en 
slags kikare av något slag, den reflekterar synstrålarna ner till bottnen.”
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C2 5 svar 6 svar Ljus eller ljusstråle med oklar riktning 

”För att ljuset reflekteras på ett sätt med hjälp av vattnet så att han ser 
den.” 
”Vattnet speglar ljusstrålarna så att han ser klumpen.” 

 9% 10% 

”Vattnet reflekterar ljuset som studsar på leran.” 
C3 4 svar 5 svar Ljus eller ljusstrålar från föremål mot öga 

”Om burken /istället/ varit fylld med vatten hade Noa sett lerklumpen 
eftersom ljuset skulle reflekteras i vattnet och studsa på lerklumpen, 
som sedan studsar på burkens sidor.” 
”Leran reflekteras i vattnet och ögat ser då hela lerklicken i burken. 
Ljuset studsar mot leran och det reflekteras och skickar upp signaler till 
hjärnan.” 

 7% 8% 

”Det är för att vattnet gör att ljuset som faller ned i burken reflekteras i 
vattnet det gör att vi kan se det.” 

D Brytning 

D1 1 svar 1 svar Stråle, blick m.m. från ögat mot föremålet 

”Ljusstrålen bryts när den kommer igenom ytan och vinklas mot leran.”

 2% 2% 
”När Noa tittar i burken och när det är vatten i bryts ljuset i en brantare 
vinkel som görs att han kan se leran. Se bild 2. Om man säger att ljuset 
är en bil så när vänstra främre däcket tar i vattnet svänger bilen i en 
brantare vinkel och träffar leran som gör att Noa ser leran.” 

D2 13 svar 9 svar Ljus eller ljusstråle med oklar riktning 

”I vatten bryts ljusstrålarna och gör så att de ändrar riktning lite.” 
”Vattnet gör att ljuset ändrar rikning så att leran reflekterar ljuset.”  24% 15% 
”Vatten bryter ljusets strålar och då kan man se leran.” 

D3 1 svar 8 svar Ljus eller ljusstrålar från föremål mot öga 

”För att strålarna kommer in i burken träffar lerklumpen, som studsar 
mot mot vattenytan som får en större reflektionsvinkel.” 
”När vattnet tillförs studsar ljuset annorlunda. Det byter riktning i 
vattenytan eftersom molekylerna är tätare i vattnet än i luften. När ljuset 
går igenom de olika molekyltäta ämnena kan man säga att det halkar 
lite och byter därför riktning.” 

 2% 14% 

”När ljuset träffar vattnet snett så vinklas ljuset. Det blir så eftersom ljus 
inte går lika snabbt i vatten som är "tätare" än luft. Då vinklas 
ljusstrålen som på bilden (och samma sak när ljuset går ut ur vattnet). 
På det viset når det ögat.” 

E Brytning och skenbar förflyttning 

E1 - 1 svar Stråle, blick m.m. från öga mot föremål 

 - 2% ”Därför att brytningen i vattnet är förstorande så att han kan då se den.”

E2 - 2 svar Ljus eller ljusstråle med oklar riktning 

”Vattnet reflekterar ljuset från leran och då kan man se leran genom att 
titta på vattnet. Det ser ut som att burken har blivit mindre djup.”  - 3% 
”Då ljuset träffar leran så blir det en bild på vattenytan som sedan 
studsar upp i ögat.” 

F 9 svar 5 svar Övrigt 

”Det kan vara så att han kan se leran för att den har löst upp sig i 
vattnet.” 
”Leran kanske löser ut sig eller så det kanske speglar sig.”  17% 8% 
”Den flyter upp till ytan och då är lerklicken vid kanten på burken och 
man kan se den.” 
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Sammanställt i mer komprimerad form får vi följande tabell över antal svar och 
procentuell fördelning: 

Tabell 9 – Svarsfördelning fråga 2b – Varför kan Noa se lerklicken? (2007)14 
kategori åk 8 åk 9 åk 8 åk 9 
A 7 2 13% 3% 
B2 3 4 6% 7% 
B2-B4 1 1 2% 2% 
B3  3 0% 5% 
B3-B4 2  4% 0% 
B4 7 10 13% 17% 
C1 1 2 2% 3% 
C2 5 6 9% 10% 
C3 4 5 7% 8% 
D1 1 1 2% 2% 
D2 13 9 24% 15% 
D3 1 8 2% 14% 
E1  1 0% 2% 
E2  2 0% 3% 
F 9 5 17% 8% 

 

Slutligen undersökte vi också svaren på bakgrundsfrågan i fråga 2, dvs. varför ser Noa 
inte lerklicken initialt. 

Fråga 2a 
Noa tittar ner i en öppen plåtburk.  

 
På botten sitter en klick modellera. Noa kan inte se leran. 

Förklara varför Noa inte kan se leran! Rita gärna till din förklaring! 

(Burken är luftfylld) 

 
 
 
Vi har definierat egna svarskategorier och tabellen är utformad på samma sätt som 
gäller för elevsvaren i fråga 1 och 2b. ’Ej svar’ tillhör kategorin där frågan inte 
besvaras, alla K1-K6 och Kblandat tillhör kategorin ’konkreta svar’. Abstr. är vår egen 
förkortning av abstrakta svar. Procentsiffrorna är avrundade till heltal. 
 
 
 
Tabell 10  Svarsfrekvens fråga 2a ”Varför ser Noa lerklicken?” fördelat per 
årskurs (2007) 
Svars- 
kategori År 8 År 9 Beskrivning av kategorin och exempel på elevsvar i vår 

undersökning 
Ej svar 4 svar 2 svar Ej besvarad 

”Vet inte.”  7% 3% ”Han är blind!” 
                                                 
14 Resultatet i vissa kolumner blir inte 100% beroende på avrundningen i excelprogrammet 
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K1 32 svar 25 svar Synfältet blockeras av burken 
”Burken är i vägen för leran.” 

 59% 42% ” Det är ju en "vägg" i vägen precis som om jag skulle lägga mig under ett 
bord. I en viss vinkel kan man faktiskt inte se mig. Skulle den här gubben 
med burken gå fram lite så skulle han se leran.” 

K2 1 svar - Ljusförhållandena tillåter inte Noa att se leran 
”Modelleran är väl grå, då kan man ju inte se den. Ögat kanske inte har vant 
sig vid mörkret eller så har man hjärnsläpp och kan inte se.” 
  2% - 
”Eftersom Noas huvud är över burken så skuggar hennes huvud över den 
som gör att han inte ser klicken.” 

K3 - 2 svar Synstrålen går rätlinjigt 
”Han kan inte se runt hörn.”  - 3% ”Allt ljus går rätvinkligt och plåtburken är ju ivägen.” 

K4 8 svar 5 svar Materialet hindrar 
”Det är en metallburk och då kan man inte se leran. Han har liksom inte 
röntgensyn.”  15% 8% 
”För att det inte går att se igenom plåt.” 

K5 1 svar - Reflektion 
 2% - ”För att lerklicken inte har något att reflektera sig emot.” 

K6 4 svar 3 svar Avstånd 
”Han kan inte se leran eftersom hon står långt bort och får då fel vinkel för 
att kunna se klumpen.”  7% 5% 
”För han är för långt ifrån.” 

Kblandat 3 svar 1 svar Svar som innehåller 2 svarskategorier inom K 
 6% 2%  

Abstr. 1 svar 14 svar Ljusets väg/reflektion blockeras av burkens väggar 

 2% 24% 

”Kanten på burken är i vägen, för hög. Han kan ju inte se igenom burken. 
Ljuset som reflekteras är raka strålar och når inte Noas ögon.” 
”Han kan inte se leran för att burken är i vägen, och då reflekteras inte ljuset 
av leran in i ögonen.” 

Övrigt - 6 svar Övriga svar 
”Eftersom att färgerna kanske är likadana (burken och leran) då ser man 
inget.” 

 - 10% ”Burkens kanter är ganska höga så när man tittar ner i den så är det som att 
titta ner i ett djup! Ögonen distraheras av allting annat i burken, än bara rätt 
ner.” 

 
Sammanställt i huvudkategorier, konkreta (K-svar) och abstrakta svar, ger detta följande 
tabell.  

Tabell 11   Sammanställning av konkreta/abstrakta förklaringar (2007) 

 åk 8 åk 9 

Ej besvarat 7% 3% 

Konkreta förklaringar 91% 63% 

Abstrakta 
förklaringar 

2% 24% 

Övrigt - 10% 

 

Vi har i detta kapitel redovisat de tolkningar på vilka vi i nästa kapitel bygger de 
slutsatser vi drar för att besvara våra två forskningsfrågor.
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6 Slutsatser  
 

Slutsatser rörande forskningsfråga 1 
Vi kommer nu att presentera de slutsatser vi drar rörande våra frågeställningar. Vår 
första fråga som är tudelad, psykologiskt/fysikaliskt tänkande, resp. konkret/abstrakt 
tänkande, innebär att vi redovisar två slutsatser, 

Kan vi se samma tendenser i fördelningen mellan psykologiskt/fysikaliskt 
tänkande, resp. konkret/abstrakt tänkande, i undersökningen 2007, som 
Andersson & Kärrqvist visade 1981? 

Psykologiska och fysikaliska svar 
Andersson & Kärrqvist konstaterar i sin undersökning att man inte kunde se några 
ålderstrender i den inledande kategoriseringen av resultaten från 1981 (se Tabell 1, sid. 
13). Man undersökte då huruvida eleverna förklarade fenomenet med ”egen aktivitet för 
att förklara länken mellan föremålet och ögat”, och benämnde sådana förklaringar 
psykologiska förklaringar. Dessa omfattade kategorierna C – Synsystemet är aktivt, D – 
Det är ljust, E – Någon form av stråle från öga till bok och F – Något går fram och 
tillbaka mellan öga och bok.  

Förklaringar som ”hänvisar till något som existerar utanför personen, och som utbreder 
sig” benämnde man fysikaliska förklaringar, och dessa omfattar kategorierna G1 & G2, 
dvs. att en bild, eller en (ljus-)stråle går in mot ögat. 

Vi relaterar till tabell 2, sid. 14  Sammanställning psykologiska/fysiologiska 
förklaringar (Andersson & Kärrqvist, 1981) och kompletterar med siffrorna i vår 
undersökning.  

Tabell 12   Fråga 1 Sammanställning och jämförelse av fördelningen 
psykologiska/fysikaliska förklaringar mellan 1981 och 2007 

Andersson & Kärrqvist 1981 Vår undersökning 2007 

 åk 6 åk 7 åk 8 åk 9 åk 8 åk 9 

Ej förklarat 20% 27% 23% 29% 11% 2% 

Inget händer 10% 3% 5% 1% - 3% 

Psykologisk förklaring 56% 44% 41% 26% 31% 20% 

Fysikalisk förklaring 7% 20% 26% 35% 54% 68% 

Övrigt 7% 5% 4% 9% 4% 7% 

 

 

En sammanställning i dessa kategorier ger följande diagram över fördelningen mellan 
psykologiska och fysikaliska förklaringar: 

 



 

36 

(diagram 1 [samtliga diagram förekommer i större format som bilagor]) 
Fråga 1 psykologisk/fysikalisk förklaring
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50%
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70%

80%

förkl./årskurs

1981
2007

1981 20% 27% 23% 29% 10% 3% 5% 1% 56% 44% 41% 26% 7% 20% 26% 35% 7% 5% 4% 9%

2007 11% 2% 0% 3% 31% 20% 54% 68% 4% 7%

åk 6 åk 7 åk 8 åk 9 åk 6 åk 7 åk 8 åk 9 åk 6 åk 7 åk 8 åk 9 åk 6 åk 7 åk 8 åk 9 åk 6 åk 7 åk 8 åk 9

 Ej förkl  Inget händer Psykologisk förklaring = C, 
D, E & F

Fysikalisk förklaring = G1 
& G2

 Övrigt

 
 

Slutsats 

Vi kan här konstatera att de ålderstrender som Andersson & Kärrqvist noterade 
beträffande psykologiska och fysikaliska förklaringsmodeller, förefaller lika påtagliga i 
vår undersökning. Precis som 1981 kan vi på vår fråga 1 ”Hur ser Jolin boken?” 
således se (diagram 1) att de psykologiska förklaringarna (”jag ser…”) är mer 
dominerande ju lägre årskurs vi tittar på, medan de fysikaliska (”ljusstrålar går…”) 
överväger i årskurs 9.  

Vi kunde också se, att den relativa förändringen (minskningen av psykologiska, 
respektive ökningen av fysikaliska svar) från en årskurs till nästa, som Andersson & 
Kärrqvist redovisade, var ganska konstant. Om vi nu ser specifikt på årskurs 8 och 9, 
som förekommer i båda undersökningarna, kan vi se att förändringsfaktorerna här är 
likartade - både 1981 och 2007 var minskningen av antalet psykologiska svar ca 40%, 
och ökningen av fysikaliska svar ca 30% från årskurs 8 till årskurs 9.  

Vår slutsats blir därmed att i fråga om fördelningen på psykologiska alternativt 
fysikaliska förklaringsmodeller överensstämmer resultatet i vår undersökning med 
Andersson & Kärrqvists. 

Konkreta och abstrakta svar 
Andersson & Kärrqvist gjorde även en alternativ kategorisering där man utgick från 
graden av konkreta eller abstrakta inslag i förklaringarna. Man bedömde att sådana 
förklaringar som utgick från ”icke observerbara företeelser, som synstråle, impuls från 
ögat…” och liknade var att betrakta som abstrakta, och betecknade svarskategorierna 
E - Någon form av stråle från öga till bok, F – Något går fram och tillbaka mellan öga 
och bok, och G - En bild, eller en (ljus-)stråle går in mot ögat, som sådana.  
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I svar som pekar på ett aktivt synsystem, ljusförhållanden, eller – helt konkret – att inget 
händer, har man istället betraktat svaren som konkreta, och därför betecknat 
svarskategorierna B – Inget händer mellan bok och öga, C - Synsystemet är aktivt, och 
D - Det är ljust, med detta. 

Vi hämtar därför upp tabell 3 på sid. 14, och kompletterar med våra egna resultat. Detta 
ger följande tabell: 

 

Tabell 13   Fråga 1 Sammanställning och jämförelse av fördelningen 
konkreta/abstrakta förklaringar mellan 1981 och 2007 

Andersson & Kärrqvist 1981 Vår undersökning 2007 

 åk 6 åk 7 åk 8 åk 9 åk 8 åk 9 

Ej besvarat 20% 27% 23% 29% 11% 2% 

Konkreta förklaringar 54% 30% 29% 18% 28% 15% 

Abstrakta förklaringar 19% 37% 43% 44% 57% 76% 

Övrigt 7% 5% 4% 9% 4% 7% 

 

I diagramform visar detta följande tendenser över årskurserna: 

(diagram 2) 

fråga 1  - konkreta/abstrakta förklaringar
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förkl./årskurs

1981
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1981 20% 27% 23% 29% 54% 30% 29% 18% 19% 37% 43% 44% 7% 5% 4% 9%

2007 11% 2% 28% 15% 57% 76% 4% 7%

åk 6 åk 7 åk 8 åk 9 åk 6 åk 7 åk 8 åk 9 åk 6 åk 7 åk 8 åk 9 åk 6 åk 7 åk 8 åk 9

 Ej förkl  konkreta förklaringar  abstrakta förklaringar  Övrigt

 
Andersson & Kärrqvist redovisade på fråga 1 en tämligen konstant minskning av 
konkreta, och en motsvarande ökning av abstrakta förklaringar, från årskurs 6 upp till 
årskurs 9 (diagram 2). Även vår undersökning visar motsvarande ned- respektive 
uppgång mellan årskurs 8 och 9. På fråga 1 är således tendenserna i fördelningen mellan 
konkreta och abstrakta svar lika mellan undersökningarna. 
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Om vi sedan går över till att se på resultatet av fråga 2b kan vi notera att Andersson & 
Kärrqvist inte särskiljer de olika B-svaren, alltså vad man betecknar som olika konkreta 
förklaringar, i sin redovisning. Vi har därför sammanställt dessa även från vår studie, 
och får då följande procentuella fördelning av de olika kategorierna. 

 
 
 

(diagram 3) 

fråga 2b  Varför syns leran om man fyller vatten i burken?
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1981 24% 8% 6% 10% 54% 60% 35% 32% 2% 3% 4% 2% 1% 0% 1% 1% 5% 8% 20% 19% 5% 10% 18% 16% 0% 0% 5% 7% 0% 0% 4% 0% 4% 2% 3% 7% 0% 0% 0% 0% 6% 8% 4% 7%

2007 13% 3% 24% 31% 2% 3% 9% 10% 7% 8% 2% 2% 24% 15% 2% 14% 0% 2% 0% 3% 0% 0% 17% 8%
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Ej besvarad Konkret förklaring Reflektion - stråle 
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obestämd riktning

Brytning - stråle 
mot öga

Brytning o skenbar 
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från öga

Brytning o skenbar 
förflyttning - 

obestämd riktning

Brytning o skenbar 
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Övrigt

 
 

Som framgår av svarskategorierna ovan gjorde Andersson & Kärrqvist en indelning i 
konkreta och abstrakta förklaringar, dock utan att närmare kommentera dessa. Med 
samma indelning, baserad på tabell 4, sid. 15 får vi följande resultat: 

 

Tabell 14 Fråga 2b   Sammanställning och jämförelse av fördelningen 
konkreta/abstrakta förklaringar mellan 1981 och 2007 

Andersson & Kärrqvist 1981 
Vår 

undersökning 
2007 

 åk 6 åk 7 åk 8 åk 9 åk 8 åk 9 
A  Ej besvarat 24% 8% 6% 10% 13% 3% 
B  Konkreta förklaringar 54% 60% 35% 32% 24% 31% 
    Abstrakta förklaringar  
C – Reflektion 
D - Brytning  
E – Brytning o skenbar förflyttning:   

17% 23% 55% 52% 46% 58% 

F  Övrigt 6% 8% 4% 7% 17% 8% 
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Översatt i diagramformat ger det följande bild: 

 

(diagram 4) 

 
 

Slutsats 

I fråga om tendenserna i fördelningen mellan konkreta och abstrakta förklarings-
modeller är inte resultatet i vår undersökning lika entydigt. Vi kan notera en viss 
skillnad mellan svarskategorierna i fråga 1 och i fråga 2b.  

Vi såg beträffande fråga 1 ovan (diagram 2) en påtaglig överensstämmelse mellan 
studierna 1981 och 2007 vad beträffar tendenserna i fördelningen mellan konkreta och 
abstrakta förklaringar. 

Om vi sedan ser på fråga 2b (diagram 4) visar Andersson & Kärrqvist visserligen en 
markant skillnad mellan resultaten i åk 6 & 7, och de i åk 8 & 9. Däremot är resultaten 
mellan åk 8 och 9 i stort sett lika (något färre 9:or ger en konkret förklaring men det är 
även något färre 9:or som ger en abstrakt förklaring). I vår undersökning är resultatet 
det omvända – både när det gäller konkreta och abstrakta förklaringar är det något fler 
9:or än 8:or.  Med detta i åtanke är det intressant att konstatera att 1981 gavs abstrakta 
förklaringar av ca 60% fler elever, både i årskurs 8 och i årskurs 9, än de som gav 
konkreta förklaringar. År 2007 var motsvarande siffra att ca 90% fler elever i både åk 8 
och åk 9 gav abstrakta förklaringar.  

Som svar på undersökningsfrågan rörande tendensen konkreta/abstrakta förklaringar 
kan vi därför notera att, även om de åldersrelaterade tendenserna i fråga 1 och fråga 2b 
inte helt överensstämmer med varandra, så visar det sig att den relativa fördelningen på 
svarskategorier och ålder för respektive fråga är likartad i bägge undersökningarna.  

Fråga 2b: Varför syns leran när det är vatten i burken? 
konkreta/abstrakta förklaringar
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1981 24% 8% 6% 10% 54% 60% 35% 32% 17% 23% 55% 52% 6% 8% 4% 7%

2007 13% 3% 24% 31% 46% 58% 17% 8%

6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9

 Ej besvarat  konkreta förklaringar = B  abstrakta förklaringar = C, D & E  övrigt
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På fråga 1 gav både 1981 och 2007 färre 9:or än 8:or konkreta svar, och fler 9:or än 8:or 
abstrakta svar.  
På fråga 2b gavs 1981 ca 60% fler abstrakta än konkreta svar av både 8:or och 9:or, och 
2007 ca 90% fler abstrakta svar av både 8:or och 9:or. Vi kan således även här se att 
undersökningsresultaten i de bägge undersökningarna motsvarar varandra, och att vi 
alltså kan se samma tendenser i de bägge undersökningarna.  

 

 

Slutsatser rörande forskningsfråga 2 
 

Vår andra undersökningsfråga ställer frågan om 2007 års elever oftare använder 
abstrakta förklaringsmodeller än deras kamrater från 1981. Frågan lyder: 

Är förklaringsmodeller av abstrakt karaktär vanligare bland elever 2007 än vad 
som påvisades 1981? 

En renodlad sammanställning av diagram 2 och 4, alltså fördelningen konkreta och 
abstrakta svar på de två frågorna 1 och 2b, med enbart årskurserna 8 och 9 visar 
nedanstående bild: 

(diagram 5) 

Fördelning konkreta och abstrakta förklaringar 
fråga 1 - Hur ser Jolin boken, och 2b - Varför syns lerklicken
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1981 29% 43% 18% 44% 35% 55% 32% 52%

2007 28% 57% 15% 76% 24% 46% 31% 58%
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åk 8 åk 9 åk 8 åk 9

Hur ser Jolin boken? Varför syns lerklicken?

 
 

Vi ser en skillnad mellan de två frågorna 1 - Hur ser Jolin boken? och 2b – Varför syns 
lerklicken?. Man skulle kunna betrakta fråga 1 som en ”instegsfråga”, en fråga som 
söker det basala i uppfattningen om seendet, medan fråga 2b tenderar åt att vara en 
”tillämpningsfråga”, en fråga som lägger till en komplikation – refraktionen - utöver det 
rena grundfenomenet. 
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Fråga 1 ger ett entydigt svar - medan andelen konkreta svar i bägge undersökningarna är 
i stort lika stor både i åk 8 och 9, så är den procentuella andelen svar som bedömts som 
abstrakta väsentligt högre i båda årskurserna i vår undersökning.  

På fråga 2b har något fler 9:or, men å andra sidan något färre 8:or, lämnat ett abstrakt 
svar i vår undersökning. Vi kan därför inte kategoriskt säga att dagens elever i detta fall 
tänker mer abstrakt än vad man gjorde 1981. 

Vi skulle kunna spekulera om den basala frågan 1 lockar fram det grundläggande 
tänkandet – optikens nyckelidé - och därför visar den ”sanna” bilden av elevernas 
förmåga till abstrakta förklaringsmodeller, medan fråga 2b betraktas som ”svårare” och 
snarare frammanar skolkunskaperna, än det intuitiva tänkandet. Undersökningen ger i 
alla händelser inte något tydligt besked, även om den uppenbara ökningen av de 
abstrakta svaren på fråga 1, och den lilla ökningen av abstrakta svar på fråga 2b i åk 9 
antyder att det kan vara vanligare att dagens elever använder abstrakta förklarings-
modeller, jämfört med de i Andersson & Kärrqvists undersökning. 

 

Vi kan också notera, speciellt i fråga 1, att det är väsentligt färre elever 2007 (åk 8 och 
9) som inte besvarat frågan alls.  

(diagram 6) 

Alla förklaringskategorier - fråga 1 & 2b
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En välvillig tolkning skulle kunna vara att undervisningen i optik i dagens skola dels 
lyckats få eleverna att reflektera över att något faktiskt sker när man betraktar ett 
föremål, och kanske också att dagens elever i högre grad än på 70-talet, uppmuntras att 
uttrycka en åsikt och att spekulera, även i de fall när man inte vet helt säkert. 
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7 Reflektioner i ljuset av vår studie 
 

Vi har i avsnittet innan strikt diskuterat våra forskningsfrågor och analyserat våra svar i 
förhållande till undersökningen 1981, men en studie som denna skapar också nya 
tankar. Vi vill ta tillfället i akt att dela några av dessa med er och knyta an till 
läroplaner, Frank Bachs och Bonnie Shapiros undersökningar. 

I sin undersökning (1981) refererar Andersson & Kärrqvist ofta till det de benämner 
”optikens nyckelidé”, alltså att ljus är något som existerar och utbreder sig i rummet. De 
hävdar, säkert med all rätt, att de elever som inte redan från början anammar denna 
förklaringsmodell, kommer att få problem att tillgodogöra sig all efterföljande 
undervisning inom området optik. Kontentan av Andersson & Kärrqvists rapport är att 
de rekommenderar, att undervisningen i betydligt högre grad ägnas åt att befästa 
optikens nyckelidé, och att eleverna tränas i att resonera med den som utgångspunkt. 
Om denna modell kan förankras hos eleverna, hävdar Andersson & Kärrqvist, så 
innebär det också att eleverna kommer att övergå till att förklara ljus och olika optiska 
fenomen, inte med konkreta företeelser – den egna synen, ljuset i rummet – utan med 
hjälp av abstrakta tankemodeller – ljusstrålar, impulser och liknande. 

Eftersom Björn Andersson under hela tiden fram till våra dagar varit en framträdande 
auktoritet inom den pedagogiska forskningen, och därtill varit involverad i utvecklandet 
av åtminstone en av skolans läroplaner, kan man förmoda att tankarna bakom EKNA-
rapport nr 8 återspeglas i dagens undervisning. 

(diagram 7) 

Fråga 1 - Hur ser Jolin boken?
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Vad visar då vår undersökning? 

De flesta förklaringsmodeller som förekom i årskurs 8 och 9 i 1981 års undersökning, 
förekommer även i dagens skola. Det är alltså inte så att dagens elever kommer upp 
med radikalt annorlunda förklaringar än vad man gjorde för drygt 25 år sedan.  
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Om vi ser närmare på vår fråga 1 ”Hur ser Jolin boken?” kan vi också se i ovanstående 
diagram 7, beträffande årskurserna 8 och 9, att fördelningen av de förekommande 
förklaringskategorierna i de flesta fall bara skiljer sig med några procentenheter mellan 
de två studierna. Det markanta undantaget är just den förklaringsmodell, som illustrerar 
optikens nyckelidé, alltså att ljus reflekteras från föremålet och träffar ögat. Förklaringar 
av den typen används av dagens elever i mer än dubbelt så stor utsträckning jämfört 
med 1981. I detta perspektiv förefaller alltså dagens undervisning bättre när det gäller 
att utveckla en förståelse för optikens grundidé.  

 

Både Frank Bach och Bonnie Shapiro ansluter sig till Andersson & Kärrqvists 
uppfattning, och skriver i sina respektive arbeten, att det är väsentligt att utgå från 
elementära uppfattningar om ljusets utbredning och om hur man ser, för att därifrån steg 
för steg – i enlighet med Vygotskijs proximala utvecklingszon  - utveckla och befästa 
den vetenskapliga förklaringen. De visar även på vikten av att lägga in idéhistoriska 
aspekter för att visa på att de subjektiva uppfattningarna återspeglar den historiska 
uppfattningen om ljus och syn, och därigenom att individens utveckling är 
mänsklighetens utveckling. Det är i deras studier, precis som i vår nuvarande läroplan, 
läroprocessen och progressionen som framhålls. Vi upprepar ett tidigare citat:  

Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda 
skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap idag och i framtiden och 
om hur kunskapsutveckling sker. (SOU 1997:21) 

 

 

 

Paralleller mellan vår studie och Bachs resultat 
Vi har i avsnittet Tidigare forskning refererat till en undersökning genomförd av Frank 
Bach i andra halvan av 90-talet. Även om detta inte ligger inom vår studie kan det ändå 
vara av intresse att se hur Bachs resultat stämmer in i vårt resonemang.  

Bachs undervisningsförsök byggde, som vi tidigare nämnt, på att grundligt befästa 
optikens nyckelidé, för att utifrån den basen sedan bygga på med vidare kunskap 

Bach genomförde tester före, och sedan efter genomförd undervisningssekvens, och 
jämförde resultaten med en utvärdering UG-95 som år 1995 genomförts av Skolverket 
bland ett antal elever i årskurs 9. Testerna visade en förbättrad förståelse från elevernas 
sida inom de flesta av de delmoment som undervisningen behandlat, i jämförelse med 
UG-95. 

Om vi kompletterar diagram 2 med siffrorna från Frank Bachs undersökning15 får vi se 
nedanstående utveckling över tid av andelen abstrakta förklaringar på fråga 1. 

                                                 
15 Bachs undersökning är inte strikt från åk 8 resp. 9, utan testerna har istället genomförts före den 
speciella undervisningssekvensen, samt sex månader efter dess avslutande. Vi har tidsmässigt 
(och kunskapsmässigt) likställt detta med situationen i åk 8 resp. åk 9, för att på ett lätthanterligt 
sätt kunna inkludera resultaten i diagrammen. 
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(diagram 8) 

Fråga 1: Hur ser man boken? 
alt. huvudkategorier, inkl Bach
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 Ej förkl  konkreta förklaringar  abstrakta förklaringar  Övrigt

 
Utan att göra någon djupare analys kan vi ändå konstatera att Bachs resultat faller väl in 
i den trend som vi tycker oss se beträffande det procentuella användandet av abstrakta 
förklaringsmodeller i skolan från 1981 och framåt.  

 

 

 

Nya tankar – Vidare forskning 
I likhet med Andersson & Kärrqvist ställde även vår 
undersökning en inledande fråga 2a – Varför syns inte lerklicken 
i den tomma burken? Eftersom Andersson & Kärrqvist inte 
redovisar svaren till den frågan i sin undersökning förmodar vi 
att den endast fanns med för att, s.a.s., bereda vägen för den i 
sammanhanget väsentliga frågan om refraktionsfenomenet i fråga 2b. Vi gjorde dock en 
analys även av svaren på fråga 2a (diagram 9), baserad på tabell 11, sid. 34, och 
konstaterade att utfallet stod i kontrast till de övriga frågorna.  
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(diagram 9) 

 
Som vi tidigare har redovisat gav eleverna på fråga 1 abstrakta svar i 58% (åk 8) resp. 
76% (åk 9) av fallen. På fråga 2b var motsvarande siffror 46% resp. 58%, alltså på 
bägge frågorna en klar övervikt för de abstrakta svaren. I klar motsats till detta har vi 
funnit att drygt 90% av 8:orna och drygt 60% av 9:orna gav konkreta förklaringar till 
fråga 2a.  

Eftersom fråga 2a i stort sett belyser samma fenomen som fråga 1 borde också 
svarsfördelningarna överensstämma. Det förefaller emellertid som om eleverna i detta 
fall inte bedömt det nödvändigt att lämna en ”vetenskaplig” förklaring, för det är så 
uppenbart att burkens kant är i vägen. Det är inte längre naturvetenskap, utan, som 
Ogborn et al (1996) skrev, ”bekanta saker som utför bekanta handlingar”.  

”Begrepp är något som kommer till olika användning i olika situationer.” sa Per-Olov 
Wickman och Karim Hamza på en föreläsning16 om ”Hur lär sig elever natur-
vetenskapliga begrepp?” På samma vis har Andersson & Källqvist också kommenterat i 
sin undersökning, att ”tillämpningen av nyckelidén är starkt uppgiftsberoende”(1981, s. 
82).  

Detta faktum, att elevers svar och förklaringar ofta grundas i någon slags minimalism 
har också kommenterats av andra forskare. Bl.a. skriver Jan Schoultz (2002). 

Elever visade i samtalen påtaglig osäkerhet inför den naturvetenskapliga diskursen. 
Det är helt naturligt. Eftersom de ofta befinner sig i flera överlappande diskurser 
samtidigt, måste de välja den diskurs som de anser gäller för det specifika tillfället. 
Att välja ett naturvetenskapligt hållbart resonemang är för dem inte självklart och i 
många fall handlar det om svårigheter att komma in på arenan. 

                                                 
16  Per‐Olov  Wickman  &  Karim  Hamsa,  (2007‐11‐14)  Hur  lär  sig  elever  naturvetenskapliga 
begrepp. Föreläsning Lärarhögskolan Stockholm 

Fråga 2a - konkreta/abstrakta förklaringar
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Det förefaller alltså som om en enkelt ställd fråga inte alltid plockar fram elevernas hela 
kunnande. Lärandet, som så många forskare redan uppmärksammat, är alltså situerat.  

På samma gång kan vi också beteckna elevers förklaringar som kontextuella. När vi 
transkriberade våra data, och analyserade och kategoriserade dessa har vi ibland 
funderat över elevernas svar. Hur de tolkat och uppfattat frågan har varit ett 
återkommande diskussionsämne oss emellan. Följande elevsvar kan belysa detta.17 

Jag förstår inte riktigt frågan…. Man ser saker p.g.a. ljuset. Det är ljuset som 
reflekteras som gör att man ser den. 

Vi vet inte exakt hur eleven tänker när denne svarar men hon/han uttrycker tveksamhet 
om frågan. Det finns olika förklaringar till elevens svar; en kan vara att vi alla tolkar 
frågor i en viss kontext eller situation. Helge Strömdahl (2002) skriver att validiteten i 
nationella och internationella papper-och-penna-test, som vår undersökning, har 
ifrågasatts och kritiserats av flera olika forskare (Säljö, 1995; Schoultz, 2000; 
Jacobsson, 2001). Utvärderingarna visar att den begreppsliga förståelsen är bristfällig 
bland elever. Dessa tre forskare hävdar att elevernas misslyckande i dessa 
undersökningar beror på kontextuella och situerade skillnader mellan frågeställaren och 
elever. 

Att ”lära sig se” hur man i en viss vetenskap ser på och beskriver ett problem, vad 
som blir i fokus och vad som träder i bakgrunden, är ofta tämligen svårt. Och det är 
inte heller något man nödvändigtvis kan i alla sammanhang där det vore relevant. 
Även för en specialist tar det ibland lång tid att fastställa exakt hur man skall förstå ett 
problem. (Säljö & Wyndhamn, 2002) 

När vi som ”forskare” eller lärare frågar hur elever förklarar att de ser en bok (detta 
gäller vilket naturvetenskapligt fenomen eller term som helst) måste eleven kunna tolka 
att det är i den naturvetenskapliga diskursen som svaret skall avges. Eleven måste då 
känna igen diskursen, vara så bekant med begrepp och termer i tanke och språk, att 
denne kan förklara sig inom den vetenskapliga diskursen muntligt eller i skrift.  

Vår egen undersökning bygger endast på elevers skriftliga svar på våra två frågor. Vi 
kan därför endast säga något om vad eleverna klarar att visa i sina skriftliga svar. Här 
finns en brist. Andersson och Kärrqvists undersökning, liksom även Bachs och 
Shapiros, har intervjuer med elever. Jan Schoultz (2002) hävdar att begreppsbildning 
aldrig kan studeras direkt. Man måste lyssna på människans resonemang kring en fråga 
eller ett problem i en särskild situation, för att dra en slutsats om dennes förståelse och 
begreppsbildning. 

All kommunikation är situerad. Vad mina studier illustrerar är i hur hög grad 
tänkande är en fråga om att behärska de kommunikativa och fysiska redskap som 
utvecklas genom historien. Att studera människors tänkande och handlande utan att 
beakta beroendet av sådana redskap blir närmast en självmotsägelse. (s. 54-55) 

 

                                                 
17 Fråga 1 svarskategori D Det är ljust 
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Shapiro skrev också om betydelsen av att beakta att eleverna har med sig kunskap, 
kulturella och historiska aspekter med sig in i klassrummet. Samtalet för att lyssna på 
vad eleverna kan förklara och inte finner vi också som viktig. Genom samtalet eller 
intervjun kan vi även definiera elevens proximala utvecklingszon. Elevens skriftliga 
svar visar vad denne klara av att förklara med egna uttryck, men genom en dialog kan 
läraren lyssna på vad eleven nästan kan men inte är medveten om att hon/han förstår 
eller har gjort till sin kunskap. Denna skillnad är den proximala utvecklingszonen, hittar 
vi den kommer vi inte att riskera överundervisa eleverna om saker de redan kan. Vi 
siktar inte heller för högt över elevens nuvarande förståelse och lämnar eleverna med 
känslan av misslyckandet att inte kunna förstå naturvetenskapen utifrån deras nivå. 

 

Förslag till kommande forskning 
Vi tycker oss alltså se i vår undersökning att elevers språkliga förmåga i skrift inte 
räcker. Vi ser också att i vissa fall kan de inte tolka själva frågans innebörd (vad vi i 
själva verket vill veta). 

För att ytterligare studera om och hur elevers förklaringsmodeller förändras över åren 
tror vi att en kvalitativ och gärna longitudinell studie med elevintervjuer löpande över 
längre tid skulle kunna ge bättre svar på frågan. 
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9 Bilagor 
Papper-och-penna frågeformulär 
 
Bilaga 1 
Uppgift 1  
 
Jolin och fysikläraren pratar om att se 
 
Läraren:  - Förklara hur du kan se boken! 
Jolin:  - Det går en signal i nervtrådar mellan ögonen och hjärnan. 
Läraren: - Ja detta händer mellan ögonen och hjärnan. Men det är ju ett avstånd 

mellan boken och ögonen. Händer det något mellan dem? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vad skulle du svara? Rita och förklara! 
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Bilaga 2 
Uppgift 2 
a) Noa tittar ner i en öppen plåtburk.  
På botten sitter en klick modellera.  
Noa kan inte se leran. 
 
 
 
 
 
 
Förklara varför Noa inte kan se leran! Rita gärna till din förklaring! 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
b) Burken fylls nu med vatten. Då kan Noa se hela  
lerklicken, trots att han inte flyttar sig.  
Burken står också kvar på samma plats. 
 
 
 
 
 
 
 
Förklara varför Noa kan se hela lerklicken, när man hällt vatten i burken.  
Rita gärna till din förklaring. 
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Bilaga 3 
Svarskategorier från Andersson & Kärrqvist, 1981 
Uppgift 1   Lisa (i vår undersökning Jolin) ser boken. 
Elevernas förklaringar av länken mellan ett vanligt föremål och ögat. 
 
Kategorier: 
 
A Ej besvarat 
 
B Inget händer mellan boken och ögat 
 Nej, det tror jag inte. 
 Det händer inget mellan ögonen och boken. 
 Det kan inte hända något. 
 
C Synsystemet är aktivt 
 Boken fångas upp av ögonen. 
 Ögonen fångar upp boken i en sorts kamera (som ögonen har) 
 Flickan ställer in linsen till boken. Ögonen koncentrerar sig på boken. 
 Genom synen uppfattar vi olika saker och förger. 
 Ögonen tar kontakt med boken. 
 
D Det är ljust (ljuset är nödvändigt för att man skall se) 
 Ljuset lyser upp så att man skall kunna se. 
 Om det skulle ha varit mörkt i rummet, så skulle hon inte ha sett den. 
 Det är ljust emellan (luft) 

Ljus reflekterar och ger föremål form och färg genom att göra dem 
synliga. Linsen i ögat ställer in avståndsbedömningen (skärpan). 
 

E Det går någon form av stråle (impuls, blick, syn) från öga till bok. 
 Det går strålar från ögonen till boken så att man kan se boken. 
 Det går en synstråle mellan boken och ögonen. 
 Det går någon slags ögonvågor mellan boken och ögonen. 

Det händer väl ingenting. Ögonen ser boken. Det har ju med synen och 
hjärnan att göra. Solen lyser på flickan. Då går det strålar från flickans 
ögon till boken. 

 Det kanske går synreflexer och impulser från ögat och så ser man boken. 
 Ljuset bryts i linsen och strömmar fram till boken. 

Ögat sänder en signal till solen och boken och så ser man (tolkning av 
teckning). 

 
F Något går fram och tillbaka mellan ögat och bok. 

Ögonen skickar ut någon slags stråle, som återvänder till huvudet och 
berättar. 

 Det går reflexer från öga till bok och tvärtom. 
 Ögats signaler studsar mot boken. 

Hjärnan skickar ut signaler till ögonen, och dom fortsätter ut till boken 
och sen tillbaka. Bilden kommer egentligen baklänges in i ögat, men det 
ser inte ut så för ögat. 
Signalen kastar tillbaka en upp- och nervänd bok. Sen vänder hjärnan 
bilden rätt. Sen ser man bilden och kan konstatera att det är en bok. 
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Ett slags tråd går från ögat till boken och fram och tillbaka hela tiden. 
Och ju längre bort man är från boken, desto svårare är det att se den. 
Hjärnan skickar ut signaler till ögonen och dom fortsätter ut till boken 
och sen tillbaka. 
 

G Något kommer in i (går mot) ögat. 
 
G1 Bild (även intryck, färg o.d.) 

Bilden av boken går in genom ett hål (pupillen) i ögat och fastnar på en 
vägg.  

 Boken avbildas som en bild på näthinnan. 
 Bokens bild kommer in i ögat (tolkning av bild) 

Ögat uppfattar boken. Bilden går in i ögat upp och ned, sen går bilden till 
hjärnan och vänder bilden rätt. 
Hjärnan så att säga fokuserar in boken så att man ser den klart. Då 
intrycket når ögonen så är det upp och ned, men hjärnan gör om intrycket 
så att det blir riktigt. 
Boken reflekterar ut sina färger, skuggor och konturer åt alla håll. Sedan 
upptar ögat detta. 

 
G2 Ljus eller (ljus-) strålar 
 Boken avger ljus, som uppfattas av ögat. 
 Ljuset reflekteras. 
 Ljuset från boken bryts i linsen i ögat. 
 Boken reflekterar solljuset och gör att vi kan se boken. 

Boken utstrålar vågor åt alla håll, när de når fram till ögonen händer det 
som Lisa berättade för fysikläraren. 
Boken syns och har en viss färg på grund av det ljus den sänder ut i form 
av fotoner. 

 
H Övrigt 

Ögonen kan man väl säga att de fotograferar boken. Något liknande en 
kamera. 
Det måste vara ungefär som en kikare. Det är ju två linser som sedan 
smälter samman till en bild. 
Det händer något mellan ögonen och boken. Det är en ljusstråle som lyser 
mellan boken och Lisa. Den ljusstrålen ser man inte.  
Det finns molekyler emellan. De rör sig och gör det på det viset möjligt att 
se boken. 
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Bilaga 4 
Uppgift 2b Elevernas förklaringar av ett refraktionsfenomen. (Johan kallas i vår 
undersökning Noa) 
 
A Ej besvarat 
 
B Konkreta förklaringar 
 
B1 Det blir ljusare, klarare, bättre kontrast. 
 Det blir ljusare i burken. 
 Vattnet lyser upp 
 I klart vatten kan man se allt på botten 
 Vatten gör mörkret klart och vattnet lyser samtidigt upp. 
 Den framträder mycket bättre när det är vatten i den. 
 Vatten drar till sig ljus. 
 
B2 Leran förstoras 
 Vattnet gör att lerklicken förstoras. 
 Vattnet förstorar. Allting ser större ut i vatten. 
 Klumpen ser större ut i vatten. 
 
B3 Leran flyttas skenbart 
 Vattnet gör så att leran flyttar sig. En synvilla. 
 När man har vatten i ser det ut som saker och ting höjer sig. 

När man har hällt vatten i burken ser det ut som leran ligger strax under 
ytan. 

 Vatten fungerar som ett cyklopöga. När vattnet fylls på höjer sig bilden. 
 
B4 Spegling 
 För att vattnet avspeglar leran. 

När Johan tittar i burken, fylld med vatten, så speglar sig modelleran i 
vattnet så han kan se den. 
Vattnet fungerar som en spegel ungefär. Det gör så att Johan kan se leran. 
Vattnet speglar lerklicken så att det ser ut som den ligger på ytan. 
 

Anmärkning. De allra flesta elever i kategori B4 använder enbart ordet speglar, 
reflekterar osv. i sina svar. De ritar inga figurer och nämner inte ordet ljus. Emellertid 
finns enstaka teckningar t.ex. samt följande svar. 
 
 För leran blir reflekterad av vattnet i burken. 
 
Denna typ av svar skulle kunna tänkas ingå under kategori C. För att inte göra 
kategorischemat alltför omfattande räknas dock de fåtaliga svaren av nyss nämnda typ 
till kategori B4. 
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Förklaringar med abstrakta inslag 
 
C Reflektion  

Stråle, blick m.m. från öga mot föremål 
Den sida som Johans blick hamnar på fungerar väl som en spegel i och 
med att det är vatten i burken. Ps har gjort laborationen men glömt av 
den. Ds 
Leran speglar sig i vattnet. 
Därför lerklicken speglar sig till vattenytan och då ser han den. 
Det speglar sig i vattnet. Modelleran syns på ytan. 
När vatten kommit in i burken så förstoras föremålet och det blir lättare 
att se. Annars speglas föremålet till kanten av burken så att man kan se 
leran med blicken. Eller så studsar blicken till föremålet. 

 
 Ljus eller ljusstråle från föremålet mot öga 
 Den speglar sig i vattnet. 
 Vattnet speglar ljuset från lerklumpen så att det kommer fram till ögat. 
 
D Brytning 
 Stråle, blick m.m. från öga mot föremål 
 När man ser ner i vatten så bryts synen i en vinkel så att man ser den. 
 Vattnet böjer synfältet. 

När man tittar i vatten så bryts synstrålen nedåt. Därför kan man se den 
nu och inte förut. 
Blicken bryts mot vattenytan så att man kan se botten. 
Synen bryts i vattenytan mot normalen. 

 
 Ljus eller ljusstråle med oklar riktning 
 Ljuset bryts i vattnet. 
 Ljusstrålarna bryts i vattenytan. 
 Vattnet bryter ljusstrålarna. 

Vattnet bryter ljuset. 
 
 Ljus eller ljusstrålar från föremål mot öga 

För att när ljusstrålar träffar vattenytan så bryts dom, och därför ser 
Johan leran. 
Ljusstrålarna bryts mellan luften och vattnet så att de får en riktning som 
kan nå Johans ögon. 
Ljuset bryts i vattnet. 

 
E Brytning och skenbar förflyttning 
 Stråle, blick m.m. från öga mot föremål 

Ljuset strålar bryts i vattenytan och då ser det ut som om stenen ligger 
högre än den gör. 
När ögat når vattenytan bryts strålarna så att lerklumpen ser ut att ligga 
högre. 
Ljusets hastighet är inte så snabbt i vatten som i luft, därför bryts 
synriktningen. Leran ser ut att vara högre upp i burken. 
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Ljus eller ljusstråle med oklar riktning 
Vattnet bryter ljusstrålarnas vinklar så att lerklumpen ser ut som den är 
närmare Johan. 
Ljuset bryts i vattnet, då ser det ut som om man har flyttat föremålet i 
burken. 
 
Ljus eller ljusstråle med riktning från föremål mot öga 

Denna kategori är med för fullständighetens skull. Något exempel bland 
grundskoleeleverna finns ej. Ett exempel från gymnasiets naturvetenskapliga linje åk 1 
är följande: 

Vattnet bryter ljusstrålarna så att lerklumpen synbarligen flyttar sig åt 
vänster. 

 
F Övrigt 
 Modelleran kanske flyter. 
 Bara för att leran löses upp och flyter upp till ytan. 
 Vattnet förbättrar synen. 
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Bilaga 5 
 
Svarskategorier fråga 2 a  
Denna fråga kategoriserades inte av Andersson & Kärrqvist – svarskategorierna är alltså 
skapade endast till denna undersökning. Citat från vår undersökning 
 
A Ej besvarad 
 
K Olika typer av konkreta svar, som samtliga utgår från att ögat 

”hindrats” att se leran. 
K1 Synfältet blockeras av burken 
 ”Han kan inte se botten. Burkens väggar är i vägen.” 
 ”Det är en hög kant man inte kan se över” 
K2 Ljusförhållandena tillåter inte Noa att se leran 
 ”Ögat kanske inte har vant sig vid mörkret” 
K3 Synstrålen går rätlinjigt 
 ”Ögat når inte ner till föremålet” 
K4 Materialet hindrar 
 ”Man ser inte genom burken” 
 ”För att det inte går att se genom plåt” 
K5 Reflektion 
 ”För att lerklicken inte har något att reflektera sig mot” 
K6 Avstånd 
 ”Han står för långt bort och kanten är i vägen” 
 ”Står han en bit ifrån tittar han på burken, inte i burken” 
 
Abstrakta Ljusets väg/reflektion blockeras av burkens väggar 
svar ” Ljuset från t.ex. solen stoppas av burkens vägg innan det når fram till 

ögat” 
 ”Det finns ingen synvinkel för ljuset att nå ögonen” 
 ”Väggarna är i vägen för att ljuset från leran ska komma till Noa” 
 
Övriga svar t.ex. färgblindhet, distraherande faktorer i burken 
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Bilaga 6 
 
Till föräldrarna i 8xx, 8xx, 9xx & 9xx… 
 
Hej. 
 
Vi – Ann-Charlotte Tunelid och Torsten Pihl - är i slutfasen av vår lärarutbildning, och 
det är dags att skriva vårt examensarbete. 
Vi planerar att göra en uppföljning av en undersökning, som utfördes för drygt 25 år 
sedan, och som rör elevers förklaringsmodeller inom NO. I korthet handlar det om hur 
elever beskriver och förklarar olika fenomen inom de naturvetenskapliga ämnena. 
 
Vår avsikt är att i ett antal klasser under vecka 46-47 låta eleverna skriftligt besvara ett 
par frågor inom ovanstående område, och att sedan sammanställa svaren i olika 
kategorier. Undersökningen kommer att vara helt anonym, och svaren kommer heller 
inte att bedömas som ”rätt” eller ”fel”, eller på annat sätt poängsättas. 
 
Eftersom deltagande i en undersökning av denna typ är helt frivillig har de berörda 
klasserna liksom deras NO-lärare tillfrågats. Med tanke på att det handlar om 
minderåriga vill vi också informera deras målsmän om att undersökningen kommer att 
äga rum. Om ni – oavsett orsak - anser att ert barn inte ska delta ber vi er meddela oss 
detta, direkt eller via NO-läraren xxx (xx.xx@xx.se) 
 
Om ni har någon övrig fråga om undersökningen är ni välkomna att kontakta oss på 
nedanstående mailadresser. 
 
Vi tackar på förhand för hjälpen 
 
Bästa hälsningar 
Ann-Charlotte Tunelid    ann-charlotte.tunelid@student.lhs.se 
Torsten Pihl                    torsten.pihl@student.lhs.se 
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Fråga 1 psykologisk/fysikalisk förklaring
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fråga 1  - konkreta/abstrakta förklaringar
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fråga 2b  Varför syns leran om
 m

an fyller vatten i burken?
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Fråga 2b: Varför syns leran när det är vatten i burken? 
konkreta/abstrakta förklaringar
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Fördelning konkreta och abstrakta förklaringar 
fråga 1 - H

ur ser Jolin boken, och 2b - Varför syns lerklicken
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Alla förklaringskategorier - fråga 1 &
 2b
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Fråga 1 - H
ur ser Jolin boken?
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Fråga 1: H
ur ser m

an boken? 
alt. huvudkategorier, inkl B
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Fråga 2a - konkreta/abstrakta förklaringar
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