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Sammanfattning 
Syftet med vår studie var att bedöma om det fanns någon skillnad mellan 
gymnasieelever årskurs 3 på naturvetenskaplig inriktning och samhällsvetenskaplig 
inriktning i medvetenhet om vetenskapsteoretiska begrepp och samband. För att få svar 
på detta har vi intervjuat 19 elever från vardera inriktning med frågor som rör det 
vetenskapsteoretiska perspektivet. Frågorna har utformats för att få en förståelse av 
elevernas medvetenhet om vad som karakteriserar naturvetenskapen på det teoretiska 
planet, naturvetenskapliga experiment, lagar och teorier, forskares del av 
naturvetenskapen och elevernas förståelse av kausala samband. Strävansmål och mål att 
uppnå från kursplanen för Naturkunskap A och B har också de en grund till frågornas 
utformning. 
 
Vi har valt att göra en kvalitativ insamling av data via elevintervjuer, som därefter har 
analyserats kvantitativt. Resultaten visade en skillnad angående elevernas medvetenhet 
om vetenskapsteori, där naturvetarna överlag hade större medvetenhet. Även om det 
inom båda grupperna fanns elever med god medvetenhet, fanns det brister bland både 
natur och samhällsvetare. Det var främst att förklara experiment, förklara vad en 
naturvetenskaplig teori och vad en naturvetenskaplig lag är samt inse skillnaden mellan 
dessa som vållade problem. Detta kan vara en brist från grundskolan, där tidigare 
undersökningar visat att just detta har låg prioritet bland lärarna. Den undersökningen 
har även visat att lärarna inte hinner med att utföra de mål de önskar göra.  
 
Av denna studie anser vi oss fått god hjälp att veta vilka vetenskapsteoretiska samband 
elever finner är svårt, och har då möjlighet att lägga extra tonvikt på detta i vårt 
kommande yrkesutövande.  
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Kapitel 1. Inledning 
Detta är en studie om förståelse för naturvetenskap ur ett vetenskapsteoretiskt perspektiv. 
Studien är utformad som en jämförelse mellan gymnasieelever med naturvetenskaplig 
respektive samhällsvetenskaplig inriktning på sina gymnasiestudier. Vår förhoppning är att 
studien skall kunna utgöra ett diskussionsunderlag för betydelsen och utformningen av 
kärnämneskursen Naturkunskap A.  

1.1 Bakgrund till studien 
Det är angeläget att elever efter avslutad gymnasieutbildning har en grundläggande 
förståelse för naturvetenskap. Skolverket skriver i kursplanen för Naturkunskap A att 
dagens samhälle i hög grad präglas av naturvetenskap och teknik. Följden blir att varje 
medborgare har behov av kunskaper i naturvetenskap, både som individ och 
samhällsmedborgare. Dessutom finns angelägna frågor som måste angripas med god 
förankring i såväl den nationella som världsbefolkningen; frågor om energi, miljö och 
resursfördelning (Skolverket, 2003). 
 
Svein Sjøberg har i sin bok ”Naturvetenskap som allmänbildning” (2000) angett fyra 
argument för naturvetenskap i skolan: nytto-, ekonomi-, kultur- och demokratiargumenten. 
Sjøberg problematiserar bilden av vart och ett av dessa argument vilket ger ett bra 
perspektiv på Skolverkets ganska korta formuleringar:  

• Nyttoargumentet är liktydigt med Skolverkets argument om individuella behov för 
att klara sig i ett modernt samhälle. Nyttoargumentet är i sig ett ganska svagt 
argument. Till att börja med är det inte så att teknisk kompetens är detsamma som 
kunskaper inom naturvetenskapen. Men i en digitaliserad värld blir många 
artefakter ”svarta lådor” och individen agerar ofta i blindo utan förmåga att bedöma 
och ifrågasätta. 

• Ekonomiargumentet ser till både samhällets och individens bästa. Ur ett 
samhällsperspektiv kan det konstateras att Sverige är ett tjänstemannasamhälle som 
främst är i behov av högutbildade ingenjörer och framgångsrik forskning för 
ekonomisk välfärd och tillväxt. Ur ett individuellt perspektiv handlar det ofta om 
välbetalda yrken som kräver naturvetenskaplig kompetens. Om man i detta 
sammanhang ser de naturvetenskapliga ämnena i skolan som en grundkurs inför 
framtida studier så handlar det om en samhällsinvestering såväl som en individuell 
investering. 

• Kulturargumentet bygger på aspekten att naturvetenskapen i sig är en produkt av 
kulturella yttringar. Även med kulturell allmänbildning som ändamål är förståelse 
för naturvetenskapen viktig. 

• Demokratiargumentet är liktydigt med Skolverkets andra argument om kollektiva 
ändamål. Detta är ett argument med tyngd som inte kan göras rättvisa i korta 
ordalag. Kärnan i argumentet är följande; det är angeläget för den demokratiska 
beslutsprocessen att individen förstår vad det är han eller hon kan påverka och 
beslutar om, t.ex. som konsument eller genom att utöva sin rösträtt.  
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Det är demokratiargumentet som gör studiens frågeställning särskilt angelägen då 
intentionen med kursen Naturkunskap A enligt kursplanen är att tillfredsställa detta 
argument. Den konceptuella, vetenskapsteoretiska förståelse för naturvetenskap som 
kursplanen anger som ett av de viktigare målen med kursen har flera funktioner. Kursen 
ska exempelvis ge en förståelse för termer som inte alltid har en självklar betydelse eller 
som har olika betydelse i ett vardagligt respektive ett vetenskapligt sammanhang. Termerna 
kan ha en nyckelroll för förståelsen för betydelsefulla vetenskapliga diskussioner. Ett 
exempel kan vara att begreppet ”teori” används i en artikel som gör anspråk på att vara 
vetenskaplig, då kan en vardaglig betydelse för begreppet ge en felaktig bild av 
kunskapsvärdet i det som förmedlas i artikeln (Dimenäs 2001). Vetenskapsteorin kan även 
ge förståelse för om den information som finns att tillgå i dagens mediabrus uppfyller 
kraven på vetenskaplighet när ”vetenskapligt bevisad” och liknande formuleringar har 
blivit floskler för att generera trovärdighet till lurendrejeri och dravel (Sjøberg 2000). 
 
Vi vill även tillägga att vetenskapsteorin i sig även genererar förståelse för de olika 
naturvetenskapliga ämnena. Exempelvis kan den grundläggande principen att 
naturvetenskaplig kunskap underordnar sig ett paradigm, ge en förståelse för att inget 
existerar utan sammanhang. Att sätta naturvetenskapliga företeelser i ett sammanhang och 
koppla nya kunskaper med gamla kan underlätta inlärning (Dimenäs 2001). 
 
Naturkunskap A är en gemensam kurs för alla gymnasieelever, och det är även den kurs 
som har tydligast ansvar för att förmedla vetenskapsteoretiska insikter. I kursplanen för 
naturkunskap står det att själva syftet med ämnet är ”…... att beskriva och förklara 
omvärlden ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Ämnet syftar också till förståelse av 
naturvetenskapens arbetssätt och resultat.” I såväl strävansmål som mål att uppnå och 
betygskriterier framgår att kursen i stor utsträckning handlar om konceptuell förståelse för 
naturvetenskapen.  
 
Exempel på mål att uppnå (avser Naturkunskap A): 
 
Eleven skall 

• kunna göra observationer och enkla experiment samt kunna analysera och tolka 
resultaten, 

• ha kunskap om den naturvetenskapliga världsbildens framväxt samt universums och 
jordens historia, 

•  kunna förstå skillnaden mellan påståenden grundade på fakta och värderande 
ståndpunkter inom naturvetenskapen, t.ex. när det gäller människans 
strålningsmiljö, 

 
Förhållandet mellan målen och vetenskapsteori kan förtydligas ytterligare: 

• Första målet nämner att eleverna skall kunna utföra experiment men vad är ett 
naturvetenskapligt experiment och hur är det kopplat till begrepp som hypoteser och 
teorier? 

• Det andra målet nämner den naturvetenskapliga världsbildens framväxt men vad är 
naturvetenskap? 

• Enligt det tredje målet skall elever ”förstå skillnaden mellan påståenden grundade 
på fakta och värderande ståndpunkter”, detta är i sig en vetenskapsteoretisk fråga.  
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1. 2 Uppsatsens syfte och frågeställning   
Mot bakgrund av målen för kärnämneskursen Naturkunskap A syftar vår studie till att göra 
en bedömning av viss grundläggande medvetenhet om vetenskapsteori. Studien är en 
jämförelse mellan elever med naturvetenskaplig inriktning på sina gymnasiestudier och 
elever som har en samhällsvetenskaplig inriktning. Målet är att bedöma om det finns en 
skillnad mellan hur medvetna de två kategorierna av elever är om vetenskapsteoretiska 
begrepp och resonemang.  
 
Vår studie ger svar på följande frågeställningar:  

1) Finns det en skillnad i hur stor medvetenhet elever i år tre på gymnasiet med 
naturvetenskaplig inriktning på sina gymnasiestudier har för vetenskapsteori, jämfört 
med elever som har samhällsvetenskaplig inriktning på sina studier? 

2) Finns det någon skillnad mellan ovan beskrivna grupper avseende medvetenhet om 
vad som kan orsaka oenighet mellan forskare? 

3) Finns det någon skillnad mellan ovan beskrivna grupper avseende förmåga att 
ifrågasätta oprövade slutsatser som bygger på observerade relationer? 

 
Vår hypotes  
Vi anser att kursen Naturkunskap A, om styrmedlen följs, borde vara tillräcklig för att ge 
den medvetenhet om vetenskapsteori som vår undersökning omfattar. Vi borde därför inte 
hitta någon mätbar skillnad mellan gymnasieelever med naturvetenskaplig inriktning och 
elever med samhällsvetenskaplig inriktning. Hypotesen gäller för alla tre 
frågeställningarna.  
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Kapitel 2. Teoretiskt perspektiv – 
tidigare forskning 
Till vår studie har vi sökt litteratur via Libris, Proquest, Achademic search samt 
bibliotekskataloger på Lärarhögskolan och stadsbiblioteket.  
Sökord som använts är vetenskapsteori, naturvetenskap och ”nature of science”. 
”Nature of science” är ett vanligt förekommande begrepp i den amerikanska litteraturen, 
där Lederman framför allt ofta blir citerad. Nature of science är en beskrivning om vad som  
omfattar innebörden av det som betecknar naturvetenskapens karaktär, till exempel 
epistemologi, metoder, kunskaper m.m.  

 

2.1 Vetenskapligt perspektiv 
Vad är det då vi vill ta reda på? Vad innebär det att ha god förståelse för naturvetenskap? 
Det finns ingen tydlig gräns mellan vad som bör ses som rent vetenskapsfilosofiska 
ställningstaganden och vad som kan ses som någon slags konsensus inom den 
naturvetenskapliga forskarvärlden om vad som är naturvetenskapens essens. Läroplanen 
och kursplan ger mycket liten ledning om vilka teorier och vilken förståelse som bör 
framhävas i undervisningen, det kan tyckas vara en styv uppgift för skolor att bedriva 
utbildning med så lite ledning från styrdokument. Sjøberg skriver att naturvetenskapen 
skapar teorier som beskriver vår fysiska verklighet medan vetenskapsteorin skapar teorier 
om hur detta går till (Sjøberg 2000). Ur den synvinkeln är det rimligt att eleverna skall få 
en uppfattning om vissa vetenskapsteoretiska perspektiv på naturvetenskapen som är så väl 
förankrade i alla naturvetenskapliga studier att ingenting kan uträttas utan ett 
förhållningssätt till dessa perspektiv. Efter gymnasiestudierna bör ungdomar med andra ord 
kunna svara på frågor som; vad är naturvetenskap? Vad är ett experiment? Vad är den 
naturvetenskapliga tolkningen av termerna teori och lag? Varför är det viktigt med 
förståelse för orsakssamband?  
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2.1.1 Naturvetenskap 
Naturvetenskapens syfte är tydligt, det finns en avsikt att svara på frågeställningar om 
världen, livet och den komplexa lagbundenhet som sammanlänkar och upprätthåller allt i 
universum. Graziano och Raulin menar att det inom naturvetenskapen finns fyra 
grundläggande ställningstaganden; 1) ett sant, fysiskt universum existerar, 2) även om 
slump och oförutsägbarhet är ständigt närvarande i universum, så är det i huvudsak ett 
ordnat system, 3) principerna bakom detta ordnade system kan upptäckas genom 
naturvetenskaplig forskning och slutligen 4) vår förståelse kommer aldrig att vara 
fullständig, ny kunskap skall omdana gamla teorier och idéer och därför är ingen kunskap 
definitiv (Graziano & Raulin 1997). Det epistemologiska perspektivet på 
vetenskapsbegreppet är mer intensivt diskuterat; hur svarar man på naturvetenskapliga 
frågeställningar och vad har svaret för värde (Lederman 2002)? 
 
Enligt Hempel (1969) finns det två huvudgrupper inom de vetenskapliga grenarna som kan 
sammanfattas som de empiriska och de icke-empiriska vetenskaperna. De empiriska 
vetenskaperna syftar till att förklara och förutsäga skeenden i världen vi lever i och dess 
teser är bara acceptabla om det finns ett rikt stöd av kunskap inhämtad genom 
sinneserfarenhet eller genom någon slags förlängning av våra sinnen. I de icke-empiriska 
grenarna logik och matematik kan teser styrkas utan krav på empiriska iakttagelser. Till de 
empiriska vetenskaperna räknas allmänt naturvetenskaperna och samhällsvetenskaperna. 
Gränsdragningen mellan dessa vetenskapsgrenar är svårdefinierad men naturvetenskaperna 
brukar sägas omfatta fysik, kemi och biologi och angränsande ämnen så som geologi och 
mekanik (Hempel 1969). 
 
Starkt förankrat med de empiriska vetenskaperna är begreppet rationalism med innebörden 
att logik och befintliga vedertagna fakta skall utgöra grunden för bildandet av hypoteser. 
Hypotesen har formen av ett påstående som går att pröva och hypotesprövningen är 
grundval för vad som generellt kallas för vetenskaplig metod (Graziano & Raulin 1997). 
Hur hypoteser prövas är mer beroende på förutsättningar än regler och skillnader kan 
framträda i än jämförelse mellan vetenskapsgrenarna men inom naturvetenskapen tillämpas 
ofta med fördel Carl Poppers falsifieringsprincip (Chalmers 1999). 
 
Naturvetenskapen har alltså sitt fundament i rationellt utvecklade teorier som är empiriskt 
prövade. Ett sätt att tydliggöra detta något abstrakta påstående är att förklara vad 
naturvetenskapen i likhet med de andra vetenskaperna inte är. Det är väsentligt att 
naturvetenskap är fri från intuition, åsikter och auktoriteter. Inte heller skall idéer vidhållas 
mot bakgrund av dess allmänna erkännande eller tradition (Graziano & Raulin 1997). Vi 
lever inte i ”den bästa av världar” men de ideal som formar vetenskapen är, trots många 
törnar av verkligheten, fasta och bör förmedlas som det särskiljande mellan å ena sidan 
vetenskapen och å andra sidan trosuppfattningar, filosofi, politiska ideologier och 
ekonomiska intressen. En så här förenklad förklaring av begreppen vetenskap och 
naturvetenskap bygger på ställningstaganden, men syftet är att förankra begreppen med 
praktik, inte filosofi.    
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2.1.2 Experiment 
En generaliserad beskrivning av experimenterande är enligt Graziano och Raulin att syftet 
med experiment är att pröva förhållandet mellan variabler. Ett experiment bygger på att en 
eller flera oberoende variabler manipuleras medan effekterna på en eller flera beroende 
variabler studeras, det handlar m a o om ett isolerat skeende där orsakssamband, kausalitet, 
studeras. Den sinneserfarenhet som ger stöd för den empiriska vetenskapens teser behöver 
inte ha inhämtats med hjälp av experiment, men syftet med experiment är att ge 
sinneserfarenheter som stödjer eller avfärdar teser. Inom naturvetenskapen är det angeläget 
att experimenten genomförs och dokumenteras på sådant sätt att de kan upprepas för 
kontroll av resultaten (Graziano & Raulin 1997). 
    
    

2.1.3 Naturvetenskapliga lagar och teorier 
Inom naturvetenskapen finns lagar och teorier där Lederman (2002) påpekar att ingendera 
av dem utvecklas in i den andra, för de är totalt olika slag av naturvetenskaplig kunskap. 
Naturvetenskapliga lagar karakteriseras av att vara allmänna beskrivningar eller mönster, 
de beskriver samband eller regelbundenheter bland fenomen. Naturvetenskapliga teorier 
innebär däremot förklaringar för dessa beskrivningar eller mönster. Naturvetenskapliga 
lagar har blivit upptäckta, medan de naturvetenskapliga teorierna är baserade på 
antaganden eller självklarheter som är enheter omöjliga att iaktta. Följaktligen kan inte 
teorier testas rakt av, utan endast indirekta bevis kan användas för att stödja teorierna och 
konstatera dess giltighet. Det finns påtaglig data och information (empiriska bevis) för 
forskare att testa förutsägelser eller prognoser från teorier. En överensstämmelse mellan 
förutsägelserna och de empiriska bevisen gör att förtroligheten i de testade teorierna ökar. 
Teorier kan dock komma att behöva omarbetas eller förkastas om inte en tillfredsställande 
förklaring längre kan ges.  
 
Lee & Fortner (2007) menar att vare sig naturvetenskapliga teorier eller naturvetenskapliga 
lagar kan bevisas att vara helt säkra, båda kan utsättas för förändringar. Ett misstag många 
elever gör är att de tror att om en naturvetenskaplig teori utsätts för tillräckligt med bevis, 
så blir den till slut en naturvetenskaplig lag, men så är inte fallet. En naturvetenskaplig teori 
är till exempel evolutionsteorin, som ger en förklaring till den förändring och mångfald av 
jordens organismer som skett under årens lopp. Newtons gravitationsteori används för att 
förklara planeternas rörelse. Teorin ger förklaringar för objekts rörelse med nya begrepp, 
som gravitationskrafter och gravitationsfält. Detta i motsats till Keplers lagar som beskriver 
sambandet och mönstret av planeternas rörelse runt solen. Lagarna formulerades exakt av 
empiriska generaliseringar, men ger ingen förklaring till varför planeterna rörde sig på det 
viset. 
 
Hempel (1969) påpekar att lagar är påståenden om bestämda matematiska samband mellan 
olika egenskaper hos fysikaliska system, till exempel mellan volym, tryck och temperatur 
hos en gas. Ett annat exempel är Keplers tredje lag om planeternas rörelse, som redogör för 
en planets omloppstid och dess medelavstånd från solen. De flesta av de naturvetenskapliga 
lagarna är kvantitativa, det finns mätbara egenskaper som exempel Boyles lag, där volymen 
av en gas vid konstant temperatur är omvänt proportionellt mot det absoluta trycket. En lag 
karakteriseras av att det finns ett likformigt samband mellan olika empiriska system eller 
olika sidor av empiriska system. Om man tar Boyles lag som exempel, så säger den att när 
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temperaturen hos en gas ökar medan trycket förblir konstant, ökar gasens volym. 
 
Vidare hävdar Hempel (1969) att en lag är ofta ett slags konstaterande av bestämda 
samband och regelbundenheter, men utan att ge någon förklaring till dem. Teorier härleder 
från lagar och försöker förklara dessa för att ge en djupare och riktigare förståelse. 
Teorierna försöker förklara de empiriska likformigheter som tidigare har upptäckts, men 
kan även förutsäga nya regelbundenheter och förutse nya effekter. Newtons teori om 
gravitationen omfattar bestämda förutsättningar, som uttrycks i lagen för gravitationen och 
lagarna för rörelsen. De bestämmer vilka gravitationskrafter varje fysikalisk kropp i en 
serie med givna massor och lägen utövar på andra, samt vilka förändringar i deras 
hastigheter och i deras lägen som åstadkoms genom dessa krafter. En teori kan förklara 
tidigare observerade likformigheter, och förutsäga kommande. Halley använde sig av 
denna teori för att förutsäga att den komet han hade sett 1682 skulle återkomma 1759. 
 
En elev som har förstått en teori kan använda den i andra sammanhang än vad som har 
behandlats i skolan hävdar Andersson et al (2003). I gymnasiets naturvetarprogram finns 
Newtons teori om rörelse som skapar en förståelse av många olika slags rörelse; partiklar, 
vätskors, stela kroppars eller ljudvågors. Exempel på manifestationer av dessa är en 
golfboll i luften eller en skridskoprinsessa som ökar sin rotationshastighet genom att hålla 
armarna intill kroppen. Det tar tid och krävs övning att lära sig använda en teori för att 
förklara ett fenomen. En teori kan inte studeras in som fakta, utan måste förstås som helhet 
i relation till den mångfald av företeelser som den håller ihop, att ge mening och 
sammanhang.  
 

 

2.1.4 Subjektiv och kulturell påverkan av naturvetenskapen  
Abell & Lederman (2007) framhåller att naturvetenskapen är empirisk, subjektiv, fylld med 
teorier, samt baseras ofta på observationer, och med detta involveras den mänskliga 
fantasin och kreativiteten. Forskarnas tidigare erfarenheter, kunskaper och utövande, 
liksom deras tro och förväntningar på frågeställningarna påverkar deras arbete. Detta 
påverkar i sin tur problemen som forskarna undersöker och på vilket sätt de samlar in 
material för forskningen, och hur materialet sen tolkas och analyseras. Naturvetenskapen 
påverkas av dem som utövar den, det vill säga människan. Människan har i sin tur 
influerats av den miljö och kultur hon lever i, vilket gör att naturvetenskapen blir påverkad 
av den omgivande kulturen, men även politik, sociala strukturer, ekonomi, religion och 
filosofi. Med detta följer att naturvetenskapen aldrig är definitiv eller kan fastställas med 
säkerhet. Kunskapen med dess fakta, lagar och teorier är experimentell och utsätts för 
förändringar. Naturvetenskapen kräver förändring om nya bevis uppkommer, och det är 
fullt möjligt genom mer avancerad teknologi, där även gamla bevis behöver omtolkas. 
 
Sjøberg (2000) menar att naturvetenskapen är en viktig del av samhället och miljontals 
människor världen över har forskningen inom naturvetenskapen som sitt levebröd. De tar 
emot lön för sitt arbete där vissa är anställda i fria akademiska institutioner, andra inom 
institut som tillvaratar helt bestämda samhällsintressen, andra inom militären eller 
industrin. Gemensamt för dessa arbetsgrupper är att deras karriär och framgång bestäms av 
vad de producerar. En del av forskningen sker i samarbete med andra, men forskningen 
skapar även konkurrens då till exempel en publicerad artikel ger ytterligare framgång och 
kan göra att ytterligare intäkter satsas på projektet. Även om det är sanningen man söker 
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efter i naturvetenskapen så handlar det också om makt, dominans och karriär. 
 
Harnow Klausen (2006) påpekar att i en del länder har det inte skett någon utveckling av 
den moderna naturvetenskapen trots teknologiskt och vetenskapligt kunnande. En 
förklaring kan vara att vara en icke tillåtande samhällsstruktur. Vilken position en forskare 
innehar kan även den påverka. En person med en mer privilegierad position, eller en person 
med idéer som passar de politiska strömningarna kan få framföra i princip vad som helst i 
motsats till de personer som inte är lika väl anskrivna eller som nekar att följa vissa regler. 
De senare kan ha väldigt svårt att komma till tals, trots lika goda idéer och kunskaper. Det 
förekommer att kultur och politik sätter vissa ramar som är olika världen över. 
 
 

 

2.1.5 Orsakssamband 
Det tillsynes uppenbara är inte alltid sant, en observerad relation (korrelation) är inte 
samma sak som ett orsakssamband. En grundregel inom de empiristiska vetenskaperna är 
att slutsatser om orsakssamband inte kan dras från korrelationer hur tillfredställande tanken 
på ett samband än är (Graziano & Raulin 1997). I denna undersökning illustreras och 
prövas förståelsen för detta genom ett exempel hämtat från det populärvetenskapliga 
bokverket Vetenskapens värld. Exemplet handlar om en bonde som observerar en relation 
mellan tjockleken på ett antal lamms päls och deras benägenhet att äta en viss växt; de 
lamm som äter växten får grövre päls än de lamm som inte äter växten. 
 
Om bonden mot bakgrund av sina observationer drar slutsatsen att växten orsakar grövre 
päls så är det möjligt att han har rätt, men det är lika möjligt att han har fel och att till 
exempel lammets gener i själva verket orsakar både grov päls och aptit för växten (Dixon 
1990). Ett naturvetenskapigt angreppssätt på problemet är att pröva det tänkta 
orsakssambandet; påståendet att växten orsakar grövre päls blir då en hypotes. 
Hypotesprövningen kan ske experimentellt genom att förslagsvis låta växten bli den 
oberoende variabeln och fåren med grov päls bli den beroende variabeln, tillgången på 
växten manipuleras och effekten på pälsen studeras. 
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2.2 Meningsfullt lärande 
Beck & Kosnik (2006) hävdar att elever skall ”lära för livet” och tillägna sig 
undervisningen, och inte memorera innantill. Författarna menar att lärarna måste underlätta 
för eleverna att bearbeta informationen, och låta eleverna delta både teoretiskt och praktiskt 
om de skall lyckas förbättra sina studieresultat. Lärarna bör även uppmuntra elevernas alla 
sinnen och utnyttja elevernas frågor, svar på frågor och andra kommentarer om innehållet.  
Men meningsfullt lärande tar tid. Om elever skall lära sig, förstå och utveckla färdigheter 
inom naturvetenskapens kunskapsområde räcker det inte att läsa och memorera utantill. 
Eleverna måste få möjlighet att arbeta med nya idéer, diskutera dessa idéer med 
klasskamrater och lärare, samla in och använda data för att dra slutsatser, utöva praktiska 
färdigheter och slutligen knyta an kunskaperna med de tidigare.  
 
Dimenäs & Sträng Haraldsson (1996), Flick & Lederman (2006), samt Wilder & 
Shuttleworth (2005) har redogjort för en lärandemodell med gemensamma drag. I korthet 
går det ut på att dels väcka engagemang hos eleverna. Det kan vara läraren som initierar det 
hela, men eleverna får bidra med idéer. Detta väcker intresse och eleverna planerar, sätter 
mål för arbetet och genomför det hela, som ofta är ett aktivt arbete med att samla in data, 
information, utföra observationer, prova hypoteser och utföra experiment. I takt med att 
resultat visar sig för eleverna får de övning i att verbalisera sin konceptuella förståelse, 
försöka dra rimliga slutsatser eller komma med ytterligare frågeställningar. Till sist 
utvärderas hela arbetet, för att se om målsättningarna uppfyllts. Läraren finns med under 
hela processens gång som handledare och för att ge stöd.  
 
 
 
 

2.3 Tidigare forskning 
Skolverkets projekt ”Nationell Utvärdering 2003” (NU 03) är en studie i att på ett 
överskådligt och jämförbart sätt få en nationell bild av måluppfyllelsen i olika ämnen i 
grundskolan. Måluppfyllelsen i biologi, kemi och fysik beskrivs i Skolverkets rapport från 
2005. Dessa resultat jämförs med resultat från tidigare utvärderingar från 1992 och 1995, 
där avgränsningen var att fokusera på begreppsförståelse. Detta gäller också för 
utvärderingen från 2003, då Skolverket anser att eleverna behöver utveckla en 
begreppsförståelse för att bättre begripa omvärlden.  
Elever från årskurs 9 fick utföra skriftliga prov i kemi, biologi eller fysik, som var 
utformade enligt strävansmål från respektive ämnes kursplan. Frågorna var av olika 
karaktär; öppna -, flerval - eller flervalsfrågor med motivering till svaret. Proven bestod av 
12 – 13 uppgifter, som granskades för att kunna indikera elevens kunskapsnivå på godkänd 
eller väl godkänd nivå med avseende på målen i kursplanen. Resultatbilden visar en tydlig 
nedgång i samtliga ämnen från de tidigare undersökningarna. Resultaten är inte på något 
vis tillfredställande, då endast en tredjedel av de cirka 35 000 eleverna i årskurs 9 uppfyllde 
undersökta mål. Vad som kan påverka resultaten är att eleverna vet om att provet inte 
påverkar deras betyg, frågan är hur motiverade de är att göra sitt bästa. Om alla ansträngt 
sig maximalt är det möjligt att resultatbilden varit bättre (Skolverket 2005). 
 



 

 10

 
I rapporten ”Med fokus på matematik och naturvetenskap” från Skolverket (2006) 
analyseras skillnader och likheter mellan internationella studier och nationella kursplaner. 
Utvärderingen NU 03 jämförs med de internationella studierna Proramme for International 
Student Assessment (PISA) och Trends in International Mathemtics and Science Study 
(TIMSS). Syftet med studien är att analysera de olika undersökningarna vad gäller 
ämnesinnehåll och prövade kompetenser. PISA inriktar sin utvärdering mot förmågan att 
använda kunnandet eller kunskapen i naturvetenskap på ett sätt som motsvarar behov och 
krav i dagens samhälle, samt vilka kompetenser som finns beträffande ämnets specifika 
begrepp och procedurer för att analysera, resonera eller kommunicera. Ändamålet för PISA 
är att få svar om eleverna uppnår en mer generell naturvetenskaplig kompetens. TIMSS 
liknar NU 03 i sin utvärdering, det vill säga inriktningen för kunskapsmätningen är från 
styrdokumenten och hur väl eleverna uppnår de mål som finns, men även mer precisa 
faktakunskaper eftersträvas. De tre projekten skall ge underlag för att utvärdera 
måluppfyllelsen och kunskapsutvecklingen i naturorienterade ämnen i de svenska skolorna. 
Med hjälp av PISA och TIMSS sker också en jämförelse med andra länder, men ses också 
som ett komplement till måluppfyllelserna i NU 03, då PISA inriktar sig mot processerna 
och TIMSS inriktar sig på fakta inom de naturorienterade ämnena.  
I alla tre undersökningarna användes i huvudsak skriftliga prov, med frågor som besvaras 
på liknande sätt som vid NU 03, det vill säga öppna frågor eller flerval. Vid jämförelser av 
svenska elever mot övriga länders elever, har Sverige rang 7 i PISA, och rang 8 i TIMMS. 
Oavsett rang så är resultaten sämre 2003 vid jämförelse av undersökningen från 1992 och 
1995 (Skolverket 2006). 
 
 
Jörgen Dimenäs avhandling (2001) handlar om elevers lärande i naturvetenskap. Studiens 
syfte är att beskriva och förstå högstadieelevers lärande i undervisning av 
naturvetenskapens fenomen. Det fenomen som beskrivs i studien är bland annat kemiska 
reaktioner. Material samlades in via observationer av elever från olika lektioner med olika 
lärare med påföljande intervjuer av både lärare och elever. 
Av resultaten framgår två lärandemönster för eleverna, lärande som öppnar för 
konstituerande av innehåll och lärande som främst fokuserar på det proceduriella. Det 
första innebär en dynamisk process där eleven får möjlighet att uppskatta fenomenet ur 
olika perspektiv på innehåll och genom riklig illustration och interaktion, för att få en 
grundläggande förståelse som sedan mynnar ut i en helhetsbild. Det kan till exempel 
innebära att se något konkret, som antändning av ett magnesiumband, för att därefter 
fundera och kunna förklara vad som händer. Interaktioner består av dialog med lärare och 
eller klasskamrater, medan illustrationer kan vara läroböcker, modeller eller metaforer. 
Dimenäs (2001) menar att förståelsen kan ses med något som börjar med en konkret 
förståelse, eleven ser vad som händer, till en abstrakt förståelse, eleven förstår vad som 
händer med ämnenas elektroner.  
 
Det proceduriella lärandet innebär fokusering på det konkreta, det vill säga experimenten. 
Detta saknar då helheten av fenomenet som fås av konstituerande av innehåll. Det är 
experimentet som blir illustration till fenomenet. Interaktionen uppehåller sig till det som är 
konkret och åskådligt, varvid ifrågasättande, ställa hypoteser och diskutera med andra är 
viktiga hörnstenar som fattas. Detta lärande kan ge elever en  felaktig bild av att det räcker 
att se det konkreta, att naturvetenskap enbart bygger på fakta som inte behöver diskuteras 
eller förstås (Dimenäs 2001). 
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Enligt Dimenäs (2001) är en lärandesituation med stort innehåll av interaktioner att föredra. 
I många av hans observationer är det elever som får mycket hjälp av läraren som ställer 
frågor för att eleven skall kunna förstå innebörden av det fenomen som har åskådliggjorts. I 
dessa klasser varierar elevantalet mellan 11 till 20 stycken, vilket ger läraren en god 
möjlighet att hjälpa till vid det mindre antalet elever. Skolverket (2005) har en 
framtidsvision inför 2015 för att vidga elevernas kunnande i de naturvetenskapliga ämnena, 
för att fler än en tredjedel av eleverna som skall uppnå målen. De tidigare föreställningarna 
om eleven som en aktiv informationssökare och läraren som en handledare i bakgrunden 
har reviderats. Man har fått insikten om att eleverna inte på egen hand kan upptäcka 
begrepp och teorier genom att experimentera, undersöka eller diskutera med varandra. Det 
är alltså lärarna med sitt naturvetenskapliga kunnande som har en nyckelroll i 
sammanhanget. Lärarna behövs för att introducera nya begrepp och situationer för 
användning av dem, och ge handledning i form av en aktiv och kunnig person med ett brett 
undervisningsregister.  
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Kapitel 3. Metod 
Vi har valt att göra en kvalitativ insamling av data via elevintervjuer, som därefter 
analyseras kvantitativt. Detta är alltså en undersökning där vi utnyttjat styrkan i de båda 
angreppssätten. Den kvalitativa styrkan ligger i den vardagsnära intervjun, och den 
kvantitativa styrkan i analysfasen där svaren poängsätts efter vissa kriterier, för att inte våra 
subjektiva tolkningar skall styra resultatet (Holme & Solvang 1997). 

 

3.1 Uppläggning och genomförande 
Undersökningens syfte är att dels undersöka vilken medvetenhet och insikt gymnasieelever 
har om naturvetenskapens kunskapsområde, samt dels jämföra om det finns någon mätbar 
skillnad mellan elever på naturvetarprogrammet och samhällsprogrammet. 
För att kunna ta reda på elevernas medvetenhet bestämde vi oss för att genomföra enskilda 
intervjuer med eleverna. Här valde vi bandade intervjuer då vi ansåg oss få fram mer 
information på det viset, än om eleverna fått svara skriftligt på frågor. Det finns även en 
risk att eleverna upplever det stressande att svara skriftligt på frågor (Shoultz 2000). 
 
Forskningsprocessen består av planerings-, insamlings-, och analysfasen. Under 
planeringsfasen utformades intervjufrågor (se bilaga 1) enligt tidigare beskrivning om 
naturvetenskapens kunskapsområde, för att få kännedom om elevernas medvetenhet om 
denna. Frågornas syfte redovisas senare i kapitlet. Insamlingsfasen bestod av enskilda 
elevintervjuer, som spelades in. Intervjuerna kan sägas vara halvstrukturerade, då vi hade 
ett antal förbestämda frågor som ställdes i en viss ordning. Frågorna var öppna, då avsikten 
var att få respondenterna att svara och fritt formulera vad de hade för insikter och förståelse 
om naturvetenskap. En fördel med intervjuer jämfört enkäter är att den som intervjuas inte 
vet vilken fråga som kommer senare i intervjun, svar på tidigare frågor kan inte påverkas 
av frågor som kommer senare (Hartman 2004). 
 
Innan studien påbörjades var vi måna om att informationen som intervjuerna gav skulle 
möjliggöra generalisering, det vill säga att den insamlade informationen var relevant för 
studien. Därför genomfördes några provintervjuer på skola 2 (av elever som senare inte 
skulle delta) för att i förväg kunna testa frågorna. Följden av pilotstudien blev att fråga 4 
och 5 (se bilaga 1) lästes innantill, för att undvika betoningar på vissa ord som kunde leda 
eleverna till ett visst svar. De förvarnades om att ”nu kommer en lite längre fråga” (Holme 
& Solvang 1997).  
 
Intervjuerna för vår studie utfördes på två gymnasieskolor i Stockholms området, samt på 
Naturhistoriska Riksmuseet där en samhällsvetarklass var på besök. På museet var det svårt 
att sitta ostörd, folk kom och gick. På en av skolorna skedde intervjuerna ostört i ett rum, 
men då bandspelaren var av dålig kvalitet tvingades intervjuaren och respondenten att sitta 
nära varandra, något som kan upplevas som obekvämt. Inget av detta tros dock ha påverkat 
resultaten. 
Intervjuerna varade allt från tio till tjugo minuter, och transkriberades därefter. 
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3.2 Urval 
Urvalet är från två gymnasieskolor, med elever från årskurs tre. Grundtanken var att 
slumpen skulle styra urvalet av elever. På skola 1 delades listor ut för att intresserade elever 
skulle få anteckna sig, därefter skulle lottning avgöra vilka av eleverna som fick delta. 
Intresset var dock så lågt att alla intresserade blev intervjuade.  
Vid skola 2 tillfrågades elever om sin medverkan från en klasslista efter treans 
multiplikationstabell för att få ett slumpartat urval. En del elever valdes också slumpartat ut 
vid deras besök på Naturhistoriska museet. Ett slumpmässigt urval ger en god 
representativitet eftersom man får en spridning inom elevgruppen där alla får en möjlighet 
att komma med i urvalet (Hartman 2004). 
Då avsikten var att endast jämföra naturvetare mot samhällsvetare, har ingen notis tagits 
angående kön, etnicitet eller vilken av de två skolorna eleven var ifrån. Inom 
naturvetarprogrammet kan också val av kurser variera, alla har inte B – kurserna i fysik, 
kemi eller biologi. Ingen av eleverna tillfrågades vilka kurser de hade, det enda kriteriet var 
naturvetarprogrammet. 
Totalt genomfördes 38 intervjuer, 19 från var programinriktning. Av de 38 intervjuerna är 
12 stycken från skola 1, och 26 stycken från skola 2.  
 
 
 

3.3 Etiska aspekter 
Allra först kontaktades respektive rektor för var skola för att ge sitt tillstånd till 
undersökningen. Någon kontakt med vårdnadshavare behövdes inte då samtliga elever är 
myndiga. Vid de tillfällen då eleverna intervjuades under lektionstid hade berörd lärare gett 
sitt tillstånd för elevens frånvaro. 
Uppgifter från enskilda som intervjuerna bringade får endast användas för 
forskningsändamål. De får heller inte användas eller lånas ut för kommersiellt syfte, därför 
skall inspelat material förvaras oåtkomligt (Halvorsen 1992). 
Övriga etiska aspekter att ta hänsyn till är informerat samtycke och konfidentialitet. 
Informerat samtycke innebär att eleverna blev informerade om undersökningens syfte och 
att de samtyckt frivilligt att delta. De fick också reda på vilka upplysningar som kommer att 
användas, hur de används och vilka som får ta del av dem, liksom att de när som helst 
kunde dra sig ur undersökningen. 
Eleverna som ställde upp på intervjuer numrerades för att behålla anonymiteten, inga namn 
eller personuppgifter förekommer på inspelat material. Konfidentialitet i forskning innebär 
att privata fakta som identifierar undersökningspersonerna inte redovisas. Därför spelades 
en liten bit från en intervju över, för att bevara anonymiteten för en elev (Kvale 1997). 
De deltagare som eventuellt önskade ta del av slutrapporten tilldelades meiladress för att i 
efterhand kunna komma i kontakt med den som utförde intervjun.  
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3.4. Materialbearbetning 
Här följer en förklaring om urvalet av frågor, det vill säga vilket syfte de har, och därefter 
förklarar vi hur vi har bearbetat materialet. 
 

3.4.1. Urval av frågor 
 
Fråga 1 
Hur tänker du om naturvetenskap, vad är det för någonting? 

- Vad är inte naturvetenskap? 
- Har till exempel religiösa eller filosofiska frågeställningar någonting gemensamt 

med naturvetenskapen, eller är de helt olika frågeställningar? 
 
 
Fråga 2 
Hur skulle du beskriva ett experiment? 

- Behövs experiment i naturvetenskaplig forskning? 
- Varför? 
- Varför inte? 

 
I fråga 1 och 2 är vi ute efter elevernas förståelse för vad som karakteriserar 
naturvetenskapen på det teoretiska planet, så som ett ämne där eleverna har undervisats i 
begreppens betydelse ( Abell & Lederman 2007, Flick & Lederman 2006). 
 
 
Fråga 3 
a. Vad är en naturvetenskaplig teori? 
b. Hur kan man använda den?  
c. Kan man ändra på teorierna? 
d. Man pratar även om lagar inom naturvetenskapen, vad kan det vara och hur skiljer    
    man lagar från teorier? 
3a-b avser att kontrollera om eleverna känner till någon teori och om de kan förklara att en 
teori avser att förklara någonting, att den antyder varför något är som det är. Funktionen av 
teorierna är också att skapa nya forskningar till kommande undersökningar. 
På 3c vill vi kontrollera om eleverna är medvetna om att utvecklingen av nya metoder och 
tekniker gör att gamla belägg tillbakavisas och ersätts av bättre vetande, som i sin tur 
prövas på nytt.  
3d ger eleverna möjlighet att förklara skillnaden, att lagar är enkla samband av mätbara 
storheter, som gäller under ideala situationer, men inte förklarar varför något är som det är 
som gäller teorierna. 
( Abell & Lederman 2007, Flick & Lederman 2006, Lee & Fortner 2007, Hempel 1969, 
Andersson et al.2003). 
 
 
Fråga 4 
I samband med debatten om orsakerna till den globala uppvärmningen har det framkommit 
att vissa uppfattar processen som naturlig, medan andra hävdar att det  handlar om 
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mänsklig påverkan. Är det rimligt att forskare har kommit till olika slutsatser trots att de 
har tillgång till samma information? Vad kan det i så fall bero på? 
 
Ur denna fråga vill vi få fram om eleverna har någon uppfattning om att forskarnas  
tidigare erfarenheter påverkar, såsom olika skolor med olika lärare, skilda uppväxtmiljöer 
med olika kulturella och politiska inslag, att ekonomin kan styra beträffande tillgång till 
avancerad teknologi eller ej, samt att även ekonomin kan påverka forskare att få ett resultat 
som gynnar dess arbetsgivare. Allt detta kan påverka forskares perspektiv då de tolkar data 
(Abell & Lederman 2007, Harnow Klausen 2006, Sjøberg 2000). 
 
 
 
Fråga 5 
En bonde har ett antal lamm, vissa av dessa lamm har en benägenhet att äta en viss växt 
som de andra lammen undviker. När lammen växer upp får de som ätit växten en grövre 
päls än de övriga lamm. Bonden drar slutsatsen att växten ger lammen en grövre päls. Är 
bondens slutsats rimlig? 
- Varför? 
- Varför inte? 
 
Vikten av förståelse för kausala samband är något vi anser är viktigt, man bör aldrig dra en 
slutsats från en korrelation. Exemplet är tänkt att visa hur det ”sunda förnuftet” kan orsaka 
logiska kullerbyttor på ett sätt som är allt för vanligt förekommande i forskarvärlden och 
framför allt i media (Graziano & Raulin 1997). 
 
 

 

3.4.2 Svarsklassifikation 
Klassificeringen består av två kategorier svar; Kategori 1 (K1) och Kategori 2 (K2). K1 
utgörs av de svar som ligger inom ramen för vår frågeställning om vetenskapsteoretisk 
medvetenhet. Att respondenten har givit ett svar som hamnar inom K1 innebär inte 
nödvändigtvis att hon eller han uppvisar någon form av korrekt medvetenhet eller 
förståelse, faktum är att ett K1-svar mycket väl kan vara helt felaktigt. Innebörden av en 
K1-klassning är att det är ett svar som vi kan bedöma i ett senare skede. Det är med andra 
ord så att begrepp med vetenskapsteoretisk betydelse som inte angetts i ett sammanhang 
som klassats som K1 kommer lämnas utanför bedömningen av respondentens 
vetenskapsteoretiska medvetenhet.  
 
Det finns tre huvudsakliga anledningar till att vi till att vi väljer att bortse från en hel del 
svar från vårt intervjumaterial, den första och kanske mest uppenbara har antytts tidigare; 
förmågan att svara på en fråga skall inte bedömas utifrån förmågan att svara på en helt 
annan fråga. Den andra anledningen är att det skulle ge för många bedömningspunkter som 
i ett senare skede skall vägas mot varandra enligt det system som används för att svara på 
vår frågeställning om naturvetenskaplig medvetenhet. Den tredje och kanske viktigaste 
anledningen är att det likriktar intervjumaterialet som är producerats av två personer.    
   
För att säkerställa rättvisa klassningar av K1och K2 trots två bedömare producerades 
kriterielistor som bedömarna gemensamt tränade på att använda, sedan gjordes ett test av 
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interbedömarreliabilitet med hjälp av Cohans- Kappa-metoden vilket även fungerade som 
en ytterligare kalibrering. Kappavärdet var 0,78 (Metoden redovisas i slutet av avsnittet).  
 
K1 och K2 har samma innebörd i alla frågorna men varje fråga för med sig nya exempel på 
kategorierna. Nedan beskrivs och exemplifieras klassningen av K1 och K2 varje fråga för 
sig, först beskrivs K1 sen K2 och slutligen ges exempel från intervjusituationer. K1 
markeras alltid med fet stil i intervjuerna.  
 
 
 
 
Fråga 1 
Kategori 1 (K1)  
Svar på frågan: Vad är naturvetenskap? Svaret beskriver naturvetenskapen ur ett mer eller 
mindre informerat vetenskapsteoretiskt perspektiv eller ur ett perspektiv som särskiljer eller 
förenar naturvetenskapen ifrån sådant som respondenten inte anser vara naturvetenskap. 
Det finns inga rätta eller felaktiga svar.  
 
Exempel på svarsteman: 

- NV behandlar eller utgår från fakta 
- NV behandlar frågeställningar, tar reda på saker, prövar en hypotes 
- NV bygger på rationalism, logik 
- NV bygger på empiri, erfarenhet, sinneserfarenhet 
 
- Inom NV skall man tänka själv, spekulera eller analysera 
- Inom NV finns det finns bara ett svar, rätt eller fel 
- NV är reduktionistisk, positivistisk, ej holistisk 
- NV är fördjupad, specialiserad  
 
- NV handlar om en uppfattning, världsbild, livsåskådning 

   
Endast i ett fåtal fall svarar respondenterna direkt på frågan så som den är ställd vilket kan 
bero på flera saker, först och främst är inte frågan så tydligt ställd. För att minska risken för 
att de gymnasieelever som intervjuas skall uppfatta intervjusituationen som en kontroll av 
deras kunskap ställdes frågan på ett ”inlindat” sätt som även är tänkt att öppna upp för lite 
mer spontana svar (Kvale 1997): 
 
”Hur tänker du om Naturvetenskap, vad är det för någonting?” Ibland las även till ”för dig” 
i slutet av meningen.  
 
Det spontana svaret föll i huvudskak in i K2 vars innebörd förklaras härnäst. För att styra 
respondenten till ett svar på frågan krävdes oftast en serie följdfrågor, nyckeln till K1-svar 
var i många fall att respondenten ombads jämföra naturvetenskap med något som inte är 
naturvetenskap, ett exempel är frågan: Vad skiljer ett naturvetenskapligt sätt att svara på 
frågor från ett religiöst sätt att svara på frågor? 
 
Kategori 2 (K2) 
Respondenten svarar inte på frågan så att vi kan använda svaret i vår undersökning. K2 
behandlar tillämpningar av naturvetenskapen och svarar på frågan: Vad som är 
naturvetenskap? Eller: I vilka sammanhang tillämpas naturvetenskap? K2 inkluderar även 
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värderande föreställningar om naturvetenskap och värderande föreställningar om 
människor som sysslar med naturvetenskap och människor som inte sysslar med 
naturvetenskap. 
 
Exempel på svarsteman: 
 

- NV är biologi, kemi, fysik 
- NV är ämnena i skolan 
- NV är sådant som rör naturen  
- NV är samband mellan saker, forskning 

 
- NV är svårt, lätt, tråkigt, roligt 
- Naturvetare är pluggiga, duktiga, ambitiösa, tråkiga 
- Naturvetare är på en högre nivå 

 
Följande är ett exempel på en intervjusituation där texten i fetstil bedömdes som ett K1-
svar. Respondentens (R) övriga svar bedömdes som K2-svar: 

 

I: Hur tänker du om naturvetenskap? Vad är det för något? 

R: Alltså för mig så… man får lära sig mycket om naturvetenskapliga ämnen, det var det 
jag tänkte när jag började. Alltså eftersom jag gillade de ämnena så valde jag den linjen, 
och man får lära sig mycket om natur, fysik, biologi. 

I: Vad är själva begreppet naturvetenskap, du nämnde dom ämnena, vad är det, vad är 
det för spceiellt med dom ämnena. 

R: För mig eller allmänt? 

I: Ja alltså mer allmänt… 

R: ja det är väl att dom är mer inriktade på alltså… Natur…mer forskande, visst ser man 
forskande inom samhälle också men det känns som det är mindre ta reda på själv på nåt 
sätt. Men mycket natur, kroppen, jorden, allting. 

I: Vad är inte NV? 

R: Jag vet inte jag skulle väl kunna se alltså att det mesta är det egentligen men, t ex 
historia och humanioraämnen de  klassar jag inte som naturvetenskapliga eftersom att 
dom tillhör det programmet men man läser dom inte i nån större utsträckning… på det 
sättet… som, ja SV osv. 

I: om du tänker på sätt att svara på frågor… det finns ju olika sätt att svara på frågor, ett 
naturvetenskapligt sätt eller kanske inom filosofin eller religionen… hur skulle du säga att 
det skiljer sig? 

R: …alltså det känns som att…om man tar en fråga i filosofi t ex… så är det väldigt 
mycket att det är fritt tänkande, asså det är inte… alltid en faktafråga som så här är 
det, medans i NV är det mer att man ska påvisa fakta och saker så som dom är, 
alltså inte hur man själv tänker att dom är. Sen får man självklart diskutera och ha 
med egna tankar också men det är väldigt mycket sakligt liksom.  
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Fråga 2 
 
Frågan ”vad är ett experiment?” behandlas på samma sätt, K1-svar beskriver experiment 
som företeelse eller en företeelse inom experimentell forskning. K2-svar beskriver ofta när 
experiment förekommer: 
 
Exempel på K1-svar: 

Ja, att det är mer ett… ett antagande om hur någonting är…men att man behöver 
bevis för det för att kunna fastställa det 

ja man gör en empirisk studie som man… ja man provar någonting, undersöker 
någonting och försöker få fram någonting, sen kanske man har en hypotes innan 
om vad man tror man ska få för resultat och så där… och helst ska man göra det i 
stor skala eller flera gånger om det ska vara rätt 

…äh, ett försök för att utreda hur någonting är eller bekräfta att någonting är som 
man har blivit… ja, sagt att det är ungefär. Men ett försök av något slag… för att 
försöka, ja men ta reda på något fakta egentligen. 

 

Exempel på K2-svar: 
Liksom om man tänker typ medicinskt och så är det bra att ha experiment med tanke på 
att om man, lixom om man ser en ny medicin och bara låter vem som helst köpa den så 
kan man inte veta att, asså biverkningar och sånt t ex så att man måste testa såna saker 
också för att veta omfattningen av det man håller på att jobba med. 

Det kopplar jag snabbt till kemi, det är det första jag tänker på. Där har vi hållit på 
jättemycket. 

 
I de flesta fall har svaren varit tydliga och enkla att kategorisera, följande är ett exempel på 
en intervjusituation där texten i fetstil bedömdes som ett K1-svar. Respondentens (R) 
övriga svar bedömdes som K2-svar: 

 

I: Hur skulle du beskriva experiment? Vad är ett experiment? 

R: ett experiment är väl att man testar sig fram och försöker finna förklaringar, asså 
det är ofta genom experiment som man brukar finna såhär botemedel, mediciner… 
{DNA}? att man experimenterar med för att det skall komma fram något. Och på så sätt 
kan man lixom söka rätt på vetenskap… nåt sånt, att men…. Gud vilken svår fråga… 
eller det är… det är ju rätt luddigt egentligen, jag har ju aldrig tänkt på vad är ett 
experiment men det känns som att man testar sig fram för att se om nånting är 
som man har tänkt sig att det ska vara. 

I: behövs experiment i naturvetenskapen? 

R: Ja det krävs väl för att man liksom skall se att det är som det är… för att bara genom 
att titta på någonting att såhär är det, att man även kan få fram det på nån annan 
väg som man tror kan kopplas samman med det, då så är det ju ytterligare 
bekräftat att det stämmer. 
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Fråga 3 
 
På frågan ”vad är en naturvetenskaplig teori?” har de flesta respondenter gett ett tydligt K1-
svar direkt på ursprungsfrågan och behovet av en kategorisering är inte så stort. Endast ett 
fåtal besvarar frågan genom att ge exempel på naturvetenskapliga teorier, vilket utgör 
typexemplet för K2-svar. Även följdfrågan ”vad är en naturvetenskaplig lag och hur skiljer 
sig lagar från teorier?” är i stort sett alltid besvarad som K1 utom i undantagsfall då 
respondenten helt enkelt svarat ”jag vet inte” eller givit ett exempel på en (natur)lag utanför 
ett samanhang som beskriver deras uppfattning om vad som är en lag.   
 
Följande är två exempel på en intervjusituation där texten i fetstil bedömdes som ett K1-
svar. Respondentens (R) övriga svar bedömdes som K2-svar: 
 
3) 

I: Vad är en naturvetenskaplig teori? Hur använder man teorier? 

R: … alltså man lägger fram det så som man tror att det är, och man har en teori 
alltså oftast ska man ha baserat det på någonting man hittar inte bara på… t ex en 
filosofisk teori det kan ju vara hur som helst… men en vetenskaplig teori ska väl… 
jag vet inte om den måste grundas på fakta men den ska väl helst göra det tror 
jag… och eh… teorier… alltså man vill ju gärna bevisa den också. Fast då vet jag 
inte om det är en teori, när man har bevisat den. 

I: Man pratar ju också om lagar inom naturvetenskapen… vad är en lag och hur skiljer sig 
lagar från teorier? 

R: Alltså en lag det är väl något som är vedertaget, alltså det är så bortom rimligt 
tvivel… alltså hela tiden… t ex som gravitation, att den existerar, för om man 
släpper någonting så ramlar det ner och det gör det varje gång, sen kanske inte 
sannolikheten är hundra procent att det gör det men än så länge har ingen sett att 
något har ramlat uppåt lixom… så, så länge inte motsatsen bevisas så är det ju 
vedertaget. Det är så helt enkelt. 

 
3) 

I: Det finns naturvetenskapliga teorier, hur skulle du beskriva naturvetenskapliga teorier? 

R: Jag vet faktiskt inte, men teorier om, jag vet inte vad? 

I: Känner du till någon teori inom naturvetenskapen? 

R: Det finns väl, är det inte en naturvetenskaplig teori om var livet kommer från i början? 

I: Ja är det möjligen evolutionsteorin du tänker på? 

R: Ja, precis. Några forskare tror att de kommer ifrån en asteroid som kraschade på en 
annan planet, och några andra tror att det uppstod här. Det är väl sådana teorier jag 
tänker på. 

I: Om man har en teori om någonting, är den slutgiltig då, eller kan teorier ändras? 

R: De kan ändras hela tiden efter att fakta kommer upp till ytan, så fort det kommer 
upp ett nytt fakta så måste ju teorin ändras efter det. 
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I: Sedan pratar man även om naturvetenskapliga lagar, vad är det för någonting och hur 
skiljer man en naturvetenskaplig lag från en naturvetenskaplig teori? 

R: En naturvetenskaplig lag, det är väl tyngdkraften och sådant där, det är så helt enkelt. 
Sen teorier, det är väl att man inte vet riktigt varför, men man har teorier om hur 
det är. Men man vet kanske inte riktigt. En naturvetenskaplig lag det är något man 
vet är slutpunkten liksom, men en teori är hur du kom fram till det.  

 

 

3.4.3 Hur vi bedömer elevernas svar 
De svar som gick vidare efter att ha klassificerats som K1 utförde vi vissa kriterier på som 
eleverna skulle ha med i sina svar för att få viss poäng. Vilka kriterier som krävs för 
frågorna och vilka poäng de ger framgår av bilaga 2. En del av eleverna uttryckte sig 
väldigt väl med naturvetenskapliga termer som till exempel empiri, hypotes, induktiv eller 
deduktiv. I en del fall använde de dock orden med fel betydelse. Vi anser att ett gott 
ordförråd inte är viktigast, utan en god förståelse för naturvetenskapliga sammanhang. 
Därför arbetade vi fram en metod där det gavs maximalt med poäng om de 
naturvetenskapliga termerna användes i ett tydligt och rätt sammanhang. Använde sig 
eleven bara av ett naturvetenskapligt begrepp, utan att ge någon förklaring till det, gav det 
lägre poäng, än om eleven kunde beskriva en företeelse med vardagliga termer på ett sådant 
sätt att det gav en insikt att eleven hade medvetenhet för det vetenskapsteoretiska 
sammanhanget.  
En del respondenter använde sig av många naturvetenskapliga termer och med rätt 
innebörd, därför gav det maxpoäng i fråga 2. Även om inte bara ett gott ordförråd skall 
vara avgörande, så visar de eleverna förmåga att tillgodogöra sig text med de 
naturvetenskapliga termerna i. 
Nedan följer några exempel på svar som respondenterna gett för de olika poängen. Under 
fråga 1 ges en kort förklaring till bedömningen, de andra svaren är bedömda på samma sätt. 
  
 
 
 
Fråga I 
 
1p Kategori 1 svar enligt tidigare bedömning 
 
2p Beskriver naturvetenskapen med vardagliga termer 
 

- Tar reda på någonting 
- Man har fakta eller bevis 
- Man får slutsatser 

 
Respondenterna når inte högre än så här, då de enbart nämner till exempel fakta eller bevis. 
De nämner inte hur man får ett bevis eller fakta, att det är kontrollerat att det är korrekt och 
att det verkligen stämmer. De för inte in orden i ett sammanhang så man vet att 
respondenten är medveten om innebörden. 
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3p Beskriver naturvetenskapen med vetenskapsteoretiska termer 
 

- Man forskar på ett logiskt sätt, det är viss systematik i det hela. 
- Naturvetenskapen är empirisk. 

 
Respondenterna inser att naturvetenskap bygger på tidigare undersökningar, de använder 
vetenskapsteoretiska begrepp men inte i ett tydligt sammanhang. 
 
 
4p Förståelse för vetenskapsteoretiska sammanhang 
 

- Det är den enda empiriska förklaringen till allting, man hittar svaret på annat sätt än 
sina åsikter och får ihop alla delar till pusslet. 

- Naturvetenskapen förklarar logiskt varför det är på ett visst sätt, den ger ett säkert 
svar och det finns förklaringar som alla är överens om. 

- I jämförelse med religion eller psykologi är naturvetenskapen mer konkret, forskare 
har bevisat, det är framforskat och man har mycket fakta med och så. 

 
Här inser respondenterna att klargjorda fakta ligger till grund för naturvetenskapen, det 
räcker inte att tycka eller tro något om någonting, bevis erfordras. Jämför med svaren för 2 
poäng. 
 
 
 
 
Fråga 2 
 
1p Kategori 1 svar enligt tidigare bedömning 
 
2p Beskriver experiment med mer vardagliga termer 
 

- Testar eller prövar 
- Hitta på nya saker 
- Har en frågeställning 
 

3p Beskriver experiment med vetenskapsteoretiska termer 
 

- Man har en hypotes innan experimentet genomförs 
 

4p Beskriver någon av följande företeelser med vardagliga termer 
 
- Hypotesprövning, hypotesskapande  
- Kontroll, slump, rationalism 
- Manipulering av variabler 
- Falsifikation 
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Exempel på elevsvar: 
- Har en tanke innan själva experimentet, genomför det hela, ser vad som händer och 

kollar på aspekterna runt alltihop (hypotesprövning). 
- Har en frågeställning, testar för att bevisa eller bevisa motsatsen (hypotesprövning, 

kontroll). 
- Har en tro om att någonting kommer ske om jag gör det, vill se om jag får det 

resultatet (hypotesprövning). 
- Om man vill ta reda på någonting så måste man visa hur man fick fram det. Man 

behöver typ bevis på det, att det är kontrollerbart. Helst ska man testa flera gånger 
(hypotesprövning, kontroll, slump). 

 
 
5p Termerna från 3p i tydligt sammanhang (se bilaga 2) 
 
 

- Har en hypotes och sedan prövar man den 
- Frågeställningen är grunden till allt, om man vågar ha olika hypoteser och svar 

innan man får ett resultat som man drar slutsatser ifrån. 
- Tar eller gör en ny hypotes, tror att något skall hända, ser vad som händer och om 

liknade sak kan hända igen 
 
 
 
 
Fråga 3 
 
1p Kategori 1 enligt tidigare bedömning 
 
 
2p Vardagsförståelse 
 

- Teorier kan ändras om man får motbevis eller nya bevis 
- Teorier är hur saker och ting förhåller sig till varandra, man är inte riktigt säker på 

hur det är. 
- Teorier är förklarande, till exempel evolutionsteorin 

 
 
3p Vetenskaplig förståelse 
 

- Man kan använda teorier till att förklara andra saker. 
- Teorier är uppbyggda av en massa experiment som man försöker bevisa. 
- Teorier är inte påhittade, teorier kan komma från matematiska formler och dylikt. 
- Kan med evolutionsteorin kolla bakåt vad som har hänt och blickar framåt vad vi 

tror kommer att hända. Teorier kan alltså användas i forskningssyfte. 
- En teori är ett tillvägagångssätt eller verktyg för att kunna göra frågeställningar, 

eller gå vidare med de man redan har 
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4p Helt korrekt svar, har förståelse för samband mellan teori och lag 
 

- Teorier vet man inte riktigt varför, mer hur det händer och om hur det är. En lag vet 
man vad som händer, det är något man vet slutpunkten på liksom, teorierna är hur 
du kommer fram till det. En lag är vad som händer, en teori hur det händer. 

- Teorierna uppkommer från de olika lagarna, får fram olika svar där teorierna kan få 
nya formler som kan leda till ytterligare formler. 

 
 
 
 
Fråga 4 
 
1p ges om en av följande aspekter behandlas; erfarenhet, övertygelse eller ekonomi. 
2p ges om två av aspekterna behandlas. 
3p ges om alla aspekterna behandlas. 
 
 
Erfarenhet 
 

- Man får olika uppfattningar om saker och ting under uppväxttiden, skola och 
föräldrar och så gör hur man blir som person och präglar ens sätt att vara. Ens 
erfarenhet kan göra att man använder instrument och teknik på olika sätt.  

- Det är personliga intressen och personliga upplevelser som avgör, man tar del av de 
fakta som man själv känner igen från tidigare arbete. 

- Får olika uppfattningar beroende på var och hur man är uppväxt. 
- Olika skolor, olika hierarki, en lärare har tyckt en sak och då blir man färgad av det, 

av ens lärare alltså. Och det går nedåt, olika lärare, olika elever och så vidare. 
 
 
Övertygelse 
 

- De kommer fram till det visst ”det är” verkligen så här, men det kan vara så här 
också, så vi säger det här. 

- Jag tror man tolkar i vilket syfte man forskar väldigt mycket. 
- Det är individens egen tolkning, på vad han vill tro. Försöker hitta saker som stödjer 

det, man gör så att ens egen teori fungerar. 
 
 
 
Ekonomi 
 

- Alla forskare är väl partiska på något sätt, de får ju in pengar och måste ha pengar 
till sin forskning och de vill väl helst inte göra de som de får pengarna av besvikna. 

- Forskare kan vara finansierade av olika bolag som inte tjänar på att det är hemskt 
med global uppvärmning, oljebolag till exempel vill väl inte veta av det här. 
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Fråga 5 
 
1p Nämner alternativa möjligheter och faktorer 
 

- Det kan vara en annan ras, det är egenskapen som ger lammen en grövre päls. 
- Det kan ligga i deras gener, om det krävs att djuren ska gå upp till ett kallare berg 

eller så för att äta växten är det troligen kylan också. 
- Det beror på arvsmassan, fortsätter generation efter generation. 

 
 
2p Svarar nej på frågan 
 

- Nej, man kan inte säga så, måste kolla på aspekterna runt omkring. 
- Nja, det verkar rimligt, men det kan lika gärna vara en genetisk orsak. För att bevisa 

skulle jag rekommendera bonden att prata med andra bondekollegor och göra andra 
tester. 

 
 

3p Svarar att det inte är lämpligt att dra slutsatser från korrelationer 
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3.5 Interbedömarreliabilitet – tillförlitlighetsfrågor  
 

3.5.1 Svarsklassifikation 
För svaret på frågan om det finns en mätbar skillnad mellan gymnasielever med en 
naturvetenskaplig respektive en samhällsvetenskaplig inriktning på sina studier är det 
angeläget att kunna hantera alla 38 intervjuer som ett stort material trots att det är 
producerat och skall bedömas av två personer. För att avgöra om de intervjuade eleverna 
bedöms på ett sätt som tillåter att materialet behandlas som ett stort material måste 
bedömningarna av materialet kalibreras och sedan testas. Kalibreringen började med att 
alla kriterier utarbetades gemensamt och bearbetades under en period för att största möjliga 
samförstånd skulle uppnås. Efter det att arbetet med klassning i svarskategorier K1 och K2  
fortgått så att varje bedömare har titta på ca fem intervjuer så gjordes ett test av 
interbedömarreliabilitet. 
 
Testet utfördes så att åtta intervjuer, fyra från vardera bedömare, gicks igenom av båda 
bedömarna oberoende av varandra. Därefter sammanställdes en matris med 
bedömningspunkter i grupperna: 1) gemensamma, 2) bedömare 1 och 3) bedömare 2. I 
matrisen fanns sammanlagt 69 bedömningspunkter varav 58 visade sig vara gemensamma, 
fem tillhörde grupp ett och sex tillhörde grupp två. Vid en genomgång av grupp ett och två 
visade det sig handlade om stycken som diskuterade flera aspekter på frågeställningarna 
och därför bedömts som flera svar av än vad som från början är uppenbart. Nedan är ett 
exempel på hur ett K1 svar kan vara lätt att missa när det är inbakat i ett stycke med 
övervägande K2 svar: 
 

- Det första man tänker på är skolan och dom ämnena man håller på med och mycket 
kemi, biologi, filosofi.. alltså fysik {hon menar}det är det man tänker på, naturvetenskap i 
sig… det är typ vetenskap känner jag, alltså att det är liksom faktabaserat. Alltså 
man brukar ju kalla att samhäll, dom är ju lite mer flummiga än vad vi är, och då är man 
såhär naturare, då är man lite mer konkret. Jag är väldigt naturig, jag måste se det på 
papper, jag måste ha såhär gärna maskiner som jobbar, asså då såhära mer konkret 
känner jag. 

 
Interbedömarreliabilitet avseende de 58 gemensamma bedömningspunkterna testades med 
ett Cohens-Kappa-test som är designat så att det tar hänsyn till slumpfaktorn (Cohen 1960).  
 

∑ ∑
∑ ∑

−
−

=
FG
FÖ

k  

 
∑Ö är summan av överensstämmande klassningar 
∑G är totala summan av gemensamma klassningar 
∑F är den förväntade slumpmässiga överensstämmelsen 
k är kappavärdet alltså överensstämmelsemåttet där; 
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0.21-0.40 = Fair 
0.41-0.60 = Moderate 
0.61-0.80 = Substantial 
0.81-1.00 = Almost perfect 
 (Landis, J. R., & Koch, G. G. 1977) 
 
Test   EWA  Slump   EWA  
  K1 K2 TOT   K1 K2 TOT 
 K1 33 -  33  K1 22,19 10,81 33
PAUL K2 6 19 25 PAUL K2 16,81 8,19 25
 TOT 39 19 58  TOT 39 19 58
Tabell 1: resultat av test samt förväntade slumpvärden  

 

k= 78.0
38,3058
38,3052 =

−
−  

Bedömarnas förmåga att skapa ett gemensamt material för senare analys uppskattades som 
mycket god speciellt med tanke på att Kappavärdet var bra och själva Cohens-Kappa-testet 
fungerade som en ytterligare kalibrering av metoden. Vid en mer subjektiv bedömning av 
de fel som ändå fanns konstaterades att felen skulle ha liten effekt på resultaten av 
undersökningen (Landis, J. R., & Koch, G. G. 1977).  
 

 

3.5.2 Bedömning av svar 
När det konstaterats att bedömningen av svarsklasserna var tillfredsställande så började 
bedömningen av svaren. I inledningsskedet fanns en viss skepsis till bedömarnas förmåga 
att poängsätta likvärdigt vilket resulterade i en hel del träning och diskussion kring olika 
aspekter på poängsättningen. Målet var att kriterierna skulle vara så tydliga att det inte 
skulle finnas någon anledning till delade uppfattningar om bedömningarna. Resultatet var 
förbluffande; av de 38 bedömda respondenter fick de med naturvetenskaplig (n) inriktning 
som bedömdes av Paul medelpoängen 14,2 och de som bedömdes av Ewa14,1. 
Bedömningen av elever med samhällsvetenskaplig (s) inriktning resulterade i en 
medelpoäng på 10,9 hos dem som bedömdes av Paul och 12,0 hos dem som bedömdes av 
Ewa.  
 
För att vara på säkra sidan gjordes även en analys i form av ett t- test. T- testet ger en bild 
av skillnaden mellan elever som bedömdes av Paul respektive Ewa. Testet utfördes med 
hjälp av det statistiska verktyget SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 
Nollhypotesen var att det inte fanns någon skillnad vilket bekräftades med ett t-värde på 
0,753 och p-värdet 0,456. 
Härefter behandlas alla elever i respektive gymnasieinriktning som en grupp utan hänsyn 
till vem det är som klassat och bedömt.  
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Kapitel 4. Resultat 
 
Vår studie visar inte en grad av skillnad, det är måttet av stöd vi har för våra slutsatser som 
är intressant. Ett medelvärde på elevprestationer säger i detta fall inget om vad det är 
eleverna har presterat. Med andra ord är vår metod utformad så att resultatet inte visar 
nivåer av kunskap och förståelse, utan resultaten visar om det finns en skillnad och hur 
säkra vi är på att det är så. Det finns i viss mån en ledning om var skillnaden är som störst i 
och med att större skillnad bör ger starkare stöd för resultatet. Anledningen till att det inte 
är möjligt att uttala sig om en grad av skillnad är att studien bygger på nominaldata, vilket 
inte lämpar sig för jämförande mätningar.  
 

4.1 Svar på frågeställningarna 
Första frågeställningen:  

• Finns det en mätbar skillnad i hur stor medvetenhet elever i år tre på gymnasiet med 
naturvetenskaplig inriktning på sina gymnasiestudier har för vetenskapsteori, 
jämfört med elever som har samhällsvetenskaplig inriktning på sina studier? 

 
Med hjälp av den metod vi utvecklat kan vi konstatera att det finns en mätbar skillnad i hur 
stor medvetenhet elever i år tre på gymnasiet med naturvetenskaplig inriktning på sina 
gymnasiestudier har för naturvetenskaplig vetenskapsteori, jämfört med elever som har 
samhällsvetenskaplig inriktning på sina studier.  
 
Andra och tredje frågeställningen:  

• Finns det någon skillnad mellan ovan beskrivna grupper avseende medvetenhet om 
vad som kan orsaka oenighet mellan forskare. 

• Finns det någon skillnad mellan ovan beskrivna grupper avseende förmåga att 
ifrågasätta oprövade slutsatser som bygger på observerade relationer. 

 
Resultaten på den andra och tredje frågeställningen följde en tydlig trend som antyder att 
elever med naturvetenskaplig inriktning visar större medvetenhet i de aspekterna också, 
dessa resultat är dock inte signifikanta. Resultaten redovisas i samband med svaren på fråga 
fyra respektive fem (4.2.4 och 4.2.5). 
 
Resultatet på första frågeställningen redovisas i tabell 2. Relationen mellan grupperna 
kontrollerades i ett t-test, det kritiska t-värdet är bestämt till 1,64 vilket motsvarar ett p-
värde på 0,05. Ett annat sätt att beskriva detta är att sannolikheten för nollhypotesen får 
vara max 5% och nollhypotesen är att det inte finns någon skillnad mellan 
stickprovsgrupperna. I vår studie var sannolikheten för nollhypotesen ≤0,1% (t-vädet är 
3,538), resultatet av våran studie är med andra ord mycket signifikant.  
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Elever med… Stickprovsmedelvärde standardavvikelse
naturvetenskaplig inriktning 14,05 2,147
samhällsvetenskaplig 
inriktning 11,26 2,684

Tabell 2: Medelvärde och standardavvikelse avseende de testade grupperna.  
 
När resultatet redovisas varje fråga för sig visar det sig att stickprovsgruppen med 
naturvetenskaplig inriktning på sina gymnasiestudier har presterat ett högre medelvärde på 
alla frågor (q i figurerna), det är dock inte alltid en signifikant skillnad. Figur 1 nedan visar 
stickprovsmedelvärde på varje fråga (notera att frågorna har olika maxpoäng), tabell 3 
redovisar stickprovsmedelvärde, möjlig maxpoäng, t-värde och om skillnaden är signifikant 
eller inte. Signifikansnivån är bestämd till p≤0,05 (5% sannolikhet för nollhypotesen). 
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Figur 1: Visar stickprovsmedelvärde på varje fråga, notera att frågorna har olika maxpoäng 
vilket redovisas i tabell 3. q1 är fråga 1, q2 är fråga 2 osv. 

 

 
 
 
 n s Maxpoäng t-värde Signifikans 
q1 3,68 3,11 4 1,458 Nej  p = 0,153 
q2 4,21 3,37 5 2,307 Ja   p = 0,027 
q3 3,11 2,32 4 3,662 Ja   p ≤ 0,001 
q4 1,84 1,63 3 1,082 nej  p = 0,278 
q5 1,21 0,95 3 1,296 nej  p = 0,203 
Tabell 3: Stickprovsmedelvärde för varje fråga (q), n är stickprovsgruppen med 
naturvetenskaplig inriktning på sina studier, s är gruppen med samhällsvetenskaplig inriktning. 
Möjlig maxpoäng skiljer sig mellan frågorna, det kritiska t-värdet är bestämt till 1,64 och 
signifikansnivån är bestämd till p≤0,05. 
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4.2 Resultat från varje intervjufråga 
 

4.2.1 Fråga 1 (q1): Hur tänker du om naturvetenskap, vad är det för 
någonting? 
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Figur 2: Fördelningen av poäng på fråga 1 (q1).  
 
Även om vi inte hittade en signifikant skillnad mellan stickprovsgrupperna i alla frågor så 
kommer vi nedan att redovisa poängfördelningen för alla frågor i figur 2 till figur 7. Det är 
den genomgående trenden som är avgörande för att vi vågar påstå att det faktiskt föreligger 
en skillnad mellan grupperna.  
 
Resultaten på fråga 1 visade ingen signifikant skillnad mellan stickprovsgrupperna men 
kriterierna för bedömning av fråga 1 har en tillåtande karaktär varför ett stort antal elever 
har uppnått maxpoäng. Vår metod antyder alltså att elever med naturvetenskaplig 
inriktning har något större medvetenhet om innebörden av termen ”naturvetenskap”. Men 
att vissa naturvetare förefaller ha högre poäng kan bero på slumpen. Enligt t-testet rör det 
sig om samma sannolikhet som ett tärningskast, 1/6, att detta resultat skulle upprepas om 
det inte fanns någon skillnad mellan grupperna. Detta är enligt statistiska normer en 
alldeles för stor sannolikhet för att resultatet skall vara trovärdigt.   
 
I fall det finns en skillnad mellan grupperna så skulle den vara att elever med 
naturvetenskaplig inriktning har något större förmåga att beskriva ett naturvetenskapligt 
sammanhang. Exempel på sådana sammanhang finns i metod avsnittet 3.4.3. 
  
Om vår metod var mer noggrann så är det möjligt att skillnaden mellan grupperna hade 
framstått som större men vår uppfattning är att bedömningsprocessen på samma gång 
skulle ha blivit mer subjektiv och därför mindre trovärdigt. 



 

 30

4.2.2 Fråga 2 (q2): Hur skulle du beskriva ett experiment? Vad är det för 
någonting? 
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Figur 3: Fördelningen av poäng på fråga 2 (q2).  
 
 
Fråga 2 var en av de frågor där t-test visade en signifikant skillnad mellan 
stickprovsgrupperna även när testet var utfört oberoende av de andra frågorna. 
Sannolikheten för ett slumputfall som liknar detta är ungefär 1/40. Resultatet som beskrivs 
i figur 3 är väldigt beroende av om respondenten kan beskriva någon företeelse som är 
kopplad till experimenterande inom naturvetenskapen. Det måste dock poängteras att en 
lyckad gissning värderas lika högt som ett flertal företeelser beskrivna med en röd tråd, 
detta borde ha en utjämnande effekt på resultatet.   
 
Naturvetarna når högre upp i antal poäng, vilket visar att de är mer medvetna om 
betydelsen av termen experiment och kan beskriva företeelser som är knutna till 
experimenterande på ett bättre sätt.  
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4.2.3 Fråga 3 (q3): Vad är en naturvetenskaplig teori? Kan en teori ändras? 
Man pratar även om lagar inom naturvetenskapen, vad kan det vara och hur 
skiljer man lagar från teorier? 
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Figur 4: Fördelningen av poäng på fråga 3 (q3).  
 
Den fråga som visade mest signifikant skillnad mellan grupperna var fråga 3, sannolikheten 
att detta resultat är slumpmässigt är mindre än 1/1000. Det var avgörande för resultatet om 
förståelsen för begreppet teori var begränsad till begreppets vardagliga betydelse, det fanns 
en tydlig skillnad mellan stickprovsgrupperna i det avseendet. Betydelsen av skillnaden 
mellan två och tre poäng på denna fyrapoängsskala är alltså mycket stor i ett 
vetenskapsteoretiskt sammanhang vilket inte framgår av figur 4, men det finns som sagt en 
stor skillnad mellan grupperna. 
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4.2.4 Fråga 4 (q4): Är det rimligt att forskare har kommit till olika slutsatser 
trots att de har tillgång till samma information? Vad kan det i så fall bero på? 
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Figur 5: Fördelningen av poäng på fråga 4 (q4).  
 
Den trend som figur 5 visar håller inte för granskning, fråga 4 var den frågan med mest 
stöd för nollhypotesen i t-testet (nästan 28% sannolikhet att det inte föreligger någon 
skillnad mellan grupperna). Men i figur 6 redovisas en intressant aspekt på resultatet av 
frågan; undantaget fråga 4 är medelvärdet på slutpoängen högre hos dem som har högre 
poäng på fråga 4 (oavsett inriktning på studierna). Det samma gäller även andra frågor men 
det är ett mer intressant resultat avseende fråga 4 med tanke på frågans natur, kan det vara 
så att god förståelse för vetenskapsteori korrelerar med förmågan att svara även på en sådan 
frågeställning. Det är dock påkallat att åter poängtera att vi har svagt stöd för resultatet.  
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Figur 6: En intressant aspekt på frågan är att snittpoängen undantaget fråga 4 (q4) ökar med avseende på 
poängen på fråga fyra. Frågans natur kanske borde visa ett annat resultat som inte antyder att god förståelse 
för vetenskapsteori korrelerar med poängnivån på frågan.  



 

 33

4.2.5 Fråga 5 (q5): Är slutsatsen rimlig? 
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Figur 7: Fördelningen av poäng på fråga 5 (q5).  
 
Det mest påtagliga med fråga 5 (q5) är att ingen svarade eller var i närheten att svara att det 
är olämpligt att komma fram till en slutsats från en korrelation. Betydelsen av detta är en 
fråga för diskussionen men syftet med frågan var att pröva just den insikten. Poängskalan 
visar en grad av ifrågasättande och trenden är den vanliga; det finns en övervikt av 
stickprovsgruppen med naturvetenskaplig inriktning bland dem som tilldelades en högre 
poäng, resultatet är dock inte signifikant. 
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Kapitel 5. Diskussion och analys 

 

Av den metod vi arbetade fram visade det sig att det fanns en skillnad mellan grupperna. 
Sett till genomsnittet presterade naturvetarna bättre, men det fanns naturvetare som saknade 
tillräcklig medvetenhet samtidigt som det fanns samhällsvetare med mycket god 
medvetenhet. Att naturvetarna presterar och svarar bättre på frågor som rör deras val av 
inriktning är möjligtvis inte speciellt överraskande. Dock avser våra frågor innehåll ur mål 
att uppnå från kursplanen i Naturkunskap A, något samtliga respondenter har undervisats i. 
Naturvetarna har såklart mer undervisning i de ämnen frågorna berör, och likaså säkert ett 
större intresse. Vad gäller poängbedömningen går det heller inte att kvantitativt säga hur 
stor skillnaden är med avseende på antalet poäng, i en del frågor är skillnaden mycket stor, 
i andra frågor marginell. Resultaten visar en skillnad, men exakt hur stor skillnaden är med 
avseende på enbart poäng går inte att avgöra med vår metod. Det är liten skillnad 
siffermässigt mellan två och tre poäng, men stor skillnad med avseende på en vardaglig 
eller vetenskaplig förståelse och förmåga att se samband.  

 

5.1 Frågeställning 1 
Den första av våra tre frågeställningar med studien var att se om det fanns någon mätbar 
skillnad i hur god medvetenhet elever med naturvetenskaplig inriktning på sina 
gymnasiestudier har för naturvetenskap, jämfört med elever som har samhällsvetenskaplig 
inriktning. Den frågeställningen avser alla fem intervjufrågor (bilaga 1), men här diskuteras 
fråga 1-3, intervjufråga 4 och 5 diskuteras i 5.2 respektive 5.3. 
 
I intervjufråga 1 bedömde vi svaren mycket snällt, fanns någon ansats av att 
naturvetenskapen är faktabaserad gav det maxpoäng. De flesta hade god medvetenhet i 
denna fråga. 
 
I intervjufråga 2 som handlade om experiment var alla överens om att experiment behövs 
för att se att saker och ting verkligen fungerar, för att få säkerhet.  En del av respondenterna 
använde sig inte av några vetenskapliga begrepp, men kunde beskriva företeelser som till 
exempel hypotesprövande med vardagliga begrepp.  
 
Mest problem vållade intervjufråga 3, som rörde teorier och lagar. Samtliga är med på att 
teorier kan ändras om nya bevis uppkommer. En del nämner motbevis, ett fåtal nämner att 
teknologins utveckling gör att man kan få fram nya bevis, eller nya metoder för att 
undersöka de bevis som redan finns. 
Många svarar rätt på frågan vad en teori är för någonting. Vanligast förekommande är att 
de nämner evolutionsteorin, och många nämner att teorier har ett förklarande syfte av 
någonting. Många av respondenterna stannar på vardagsförståelse. De med en vetenskaplig 
förståelse inser att teorier inte är påhittade, utan bygger på fakta och empiriska slutsatser 
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och att teorier kan fungera som utgångspunkt för experiment. En del av dessa är också 
medvetna om skillnaden mellan lagar och teorier. 
 
 
Den röda tråden i de tre första intervjufrågorna avser vikten av fakta och bevis inom 
naturvetenskapen. Naturvetenskapen bygger på fakta och det finns inga lösa antaganden 
eller spekulationer. Naturvetenskapliga teorier är inte ”tagna ur luften” utan är baserade på 
empiriska fakta. Förstår man inte vad begreppet naturvetenskapliga teorier innebär, är det 
nog svårt att få ett sammanhang för naturvetenskapen i övrigt. Teorier härleder från 
naturvetenskapliga lagar och empiriska slutsatser. Av teorier kan man få nya 
frågeställningar som kräver experiment för att se om hypotesen stämmer eller inte (Sjøberg 
2000).  
Det framgår även av resultaten att de som har hög totalpoäng, har uppnått vetenskaplig 
förståelse och förmåga att se naturvetenskapliga sammanhang då de har maxpoäng i fråga 2 
och 3.  
 
Kursplanerna ger mål att uppnå i de olika ämnena som biologi, fysik, kemi och 
naturkunskap. Naturvetarna har mer av dessa ämnen, så det är föga överraskande att de är 
mer bekanta med dess begrepp. Skolverkets rapport (2005) NU 03 visar att enbart en 
tredjedel av grundskolans elever uppnår målen efter kursplanerna, likaså Skolverkets 
(2006) internationella jämförelse visar en nedgång av tidigare jämförelse av kunskaper. 
Rapporten från 2005 redogör också vad lärare prioriterar som viktigt och mindre viktigt i 
undervisningsmålen. Ett av målen ” att använda naturvetenskapliga begrepp och teorier för 
att förstå omvärlden”, har låg prioritet bland grundskolelärarna. Det vill säga bristen kan 
komma från grundskolan, bland de respondenter som enbart har en vardagsförståelse. 
Saknar eleverna en vetenskaplig förståelse för begrepp som till exempel teori kan deras 
vardagsförståelse ge en felaktig bild av företeelsen, enligt Sjøberg (2000).  
 
En av kursplanens viktigaste mål för naturkunskap A är som tidigare nämnts den 
konceptuella vetenskapsteoretiska förståelsen. Resultaten av vår studie pekar på att inte alla 
respondenter uppnår dessa mål. Till exempel vid frågan om experiment var det många 
respondenter som nämnde skollaborationerna, där de fick en instruktion att följa; ”man gör 
vad som står på papperet” var ett typiskt svar. En del respondenter visste att de hade 
undervisats om naturvetenskapliga lagar, men de kom inte ihåg vad det var för något. Finns 
det tillräckliga resurser i skolorna för att erbjuda laborationer eller undervisning i form av 
ett längre projektarbete, enligt lärandemodellen som redogörs av Dimenäs & Sträng 
Haraldsson (1996), och Flick & Lederman (2006) samt Wilder & Shuttleworth (2005)? Det 
krävs helt enkelt tid för att få förmåga att se vetenskapsteoretiska samband, eleverna 
behövar tampas med innehållet, tillsammans med klasskamrater och lärare. För att bli mer 
medveten om vad ett experiment egentligen är, skulle eleverna behöva utföra försök där 
vissa variabler hålls konstanta och andra ändras. De skulle behöva mer utövande än en 
instruktion att följa. Då är frågan hur det är med tid i skolan, får de naturvetenskapliga 
ämnena det antal lektionstimmar som krävs för att uppfylla målen? Tidigare nämnda 
rapport från Skolverket (2005) har lärare tagit ställning till hur viktiga olika mål är att 
uppnå, dels hur de önskar att det vore (idealt), men även hur det sedan blev i praktiken 
(reellt). Resultaten visar att de i praktiken är långt ifrån de ideala önskningarna. Är det 
tiden och kanske även resurserna som inte räcker till för att uppnå målen? 
 
Det är viktigt att eleverna verkligen förstår när de lär och inte bara studerar för att lära sig 
utantill. Skolverkets (2005) framtidsvision säger att den konstruktivistiska 
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inlärningsmetoden är på väg att revideras. Det fungerar inte för elever att lära sig själv, utan 
de behöver någon som berättar och förklarar för dem. Eleverna måste få en chans att lära 
sig förstå naturvetenskapens innehåll efter vad kursplanerna vill uppnå i avseende på mål. I 
samma rapport har eleverna blivit tillfrågade hur och när de anser sig lära bäst, och svaret 
där var när läraren berättar och förklarar. Eleverna tycker de lär sig sämst då de själva skall 
söka efter information i litteratur eller via nätet. 
Detta stöder Dimenäs undersökning som fann att elever lärde sig mer av ett lärande med 
konstituerande innehåll (2001), där det var en dialog mellan lärare och elev. Läraren 
fungerade som en handledare för eleven genom att ställa frågor, eller visa olika typer av 
modeller eller illustrationer för att hjälpa eleven förstå. Detta är ett undervisningssätt som 
tar en hel del tid i anspråk. Det är å ena sidan mål att uppnå efter kursplaner, å andra sidan 
flera elever som kan behöva mer hjälp med detta än vad lärare kan erbjuda. I Dimenäs 
studie var det relativt få elever per klass, från 11 till 20 stycken, och det ger läraren tid att 
fungera som en handledare för alla. 
 

 

5.2 Frågeställning 2 
Den andra frågeställningen var att se om det fanns någon skillnad bland natur och 
samhällsvetare avseende förståelse för vad som kan orsaka oenighet mellan forskare. Det 
var fråga 4 där forskare med tillgång till samma information och data ändå drar olika 
slutsatser. Respondenterna skulle svara vad det kunde bero på.  
Denna fråga visade minst skillnad mellan natur och samhällsvetare. Båda grupperna av 
respondenter gav svar där de förstod att det var forskarnas olika utbildningar och 
erfarenheter som gjorde att slutsatserna blev av varierande grad, liksom att en viss 
övertygelse eller tro på något gjorde att en del bevis inte noterades. Likaså att ekonomin 
kan spela roll, forskarna arbetar åt ett visst bolag och vill göra deras finansiärer nöjda.  
De av respondenterna som kunde se flera aspekter i denna fråga hade även hög totalsumma 
för de övriga frågorna, detta gällde både natur och samhällsvetare. Ett bra svar på denna 
fråga visade även en god förståelse och insikt i det vetenskapsteoretiska sammanhanget. 
Sjøberg (2000) inkluderar detta i sitt demokratiargument, som han anser sig ha 
infallsvinklar som att kunna behärska grundläggande begrepp, känna till vetenskapliga 
metoder och dess förhållande till samhället där intressekonflikter kan minska 
trovärdigheten. Samhällsaspekterna kan ju även vara vem som har makten över 
naturvetenskapen, och hur den brukas. Forskningsresultat skall baseras på kunskap och 
fakta, och inte på manipulerade resultat för att gynna vissa grupper. Kunskapen måste även 
kopplas till etik – och värderingsfrågor, att enbart ha insikter och kännedom i sig är inte 
tillräckligt, de måste in i rätt sammanhang. De av respondenterna, oavsett inriktning, med 
en hög grad av medvetenhet inom naturvetenskapliga teorier visar även god kunskap och 
kännedom om att naturvetenskapen är påverkad av människan och dess aktiviteter. 
 
Till sist så kan det även vara möjligt att en del av respondenterna är mer motiverade att lära 
sig och bli medvetna om naturvetenskapen då den är förberedelse för eftergymnasiala 
utbildningar och kommande yrkesval. De kan se kunskapen som en långsiktig investering 
för att använda i framtiden enligt Sjøbergs ekonomiargument (2000). 
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5.3 Frågeställning 3 
Den tredje frågeställningen var att se om det var någon skillnad mellan grupperna i fråga 
om förmåga att ifrågasätta oprövade slutsatser. Intervjufråga 5 om bonden och hans får kan 
till att börja med diskuteras utifrån hur frågan var formulerad. När intervjuaren frågar ”är 
bondens slutsats rimlig?” så är det fullt möjligt att respondenten egentligen svarar att det är 
rimligt att bonden kommer fram till den slutsatsen, i stället för att han eller hon svarar på 
frågan. När man lyssnar på svaren i efterhand är det svårt att inte komma till den 
bedömningen, speciellt uppenbart är det då respondenten svarar något i stil med – Ja det är 
den, så skulle jag också tänka… 
 
Avsikten med frågan är att försöka ta reda på i vilken mån gymnasiestudenter ifrågasätter 
en slutsats med uppenbar brist på prövat orsakssamband. I vardagen är ofta observerade 
relationer en god grund för slutsatser och personliga beslut, i naturvetenskapen är det inte 
så, även en korrelation som är väl förankrad i en teori bör prövas experimentellt. Det kan 
vara så att de som intervjuades inte uppfattade att diskussionen handlade om i fall bondens 
slutsats var rimlig ur ett naturvetenskapligt perspektiv, men det vore konstigt i och med att 
de var väl medvetna om att intervjuns genomgående tema var just naturvetenskap och 
frågan ställdes i slutet av intervjun.  
 
Kravet på fastställda orsakssamband är en hörnsten i naturvetenskapen, mycket ofta är just 
detta syftet med hypotesprövning och experimenterande. Att bonden i exemplet tror att det 
förhåller sig på ett visst sätt är oskyldigt och hans ensak, om däremot en ”forskare” skulle 
klämma ihop växten till ett piller och mot bakgrund av samma iakttagelse lansera ett 
mirakelmedel för grövre hårväxt, så finns det anledning att opponera sig.  
 
Oroväckande få respondenter ifrågasatte bondens slutsats trots att det var tämligen 
uppenbart att frågan ställdes för att deras svar skulle utvärderas. Av de få respondenter som 
faktiskt sa att slutsatsen inte kunde anses vara vetenskapligt korrekt nämnde ingen att en 
korrelation är olämplig som grund för en sådan slutsats, inte ens med något annat ordval, 
trots att det som sagt var uppenbart att deras svar skulle utvärderas. Vår fråga blir då; skulle 
någon av respondenterna ha ifrågasatt bondens vardagsföreställning om den presenterades 
av bonden? Skulle de tunnhåriga gå och köpa ”forskarens” piller? 
 
En intressant tanke är att förståelse för orsakssamband kan vara ett redskap för en djupare 
förståelse för naturvetenskapen, samtidigt som det skapar ett mer kritiserande 
förhållningssätt till mycket av den missvisande information som finns att tillgå genom 
media, Internet och intressegrupper i allmänhet.   
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Avslutning 
Intervjufrågorna och vår studie bygger på vår tolkning av kursplaner och litteratur, andra 
kan vara av annan åsikt. Resultaten är ett svar på vår tolkning, där det även kan vara så att 
respondenterna kan ha missförstått de frågor de fått svara på. Vi har ringa erfarenhet av 
undervisning, och är inte medvetna om allt som en lärare kan tvingas tampas med i 
skolorna. Det rör både att uppnå kursmål, vara överens med rektorer, kollegor och 
föräldrar. En skolas dåliga ekonomi kan även utgöra ett hinder för den undervisning en 
lärare önskar bedriva. 
 
 

Vidare forskning 
En undersökning om elevers förståelse för orsakssamband har betydelse för den övriga 
förståelsen om vad naturvetenskapen är.  
 
En undersökning om elevers förståelse för orsakssamband har betydelse för inlärning av de 
naturvetenskapliga ämnena. 
 
Vilka resultat kan en liknande undersökning ge, beträffande skillnader av elever från slutet 
av årskurs nio och slutet av årskurs ett på gymnasiet angående elevernas insikter om det 
vetenskapsteoretiska perspektivet. Hur mycket lär man sig på gymnasiet jämfört 
grundskolan? 
 
En undersökning om hur elever lär sig vetenskapsteori; är det utantill för att klara ett prov 
eller för att förstå innebörden av termer och sammanhang?  
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Bilaga 1 Intervjufrågor 

 
 

1. Vad tänker du om naturvetenskap, vad är det för någonting? 
- Vad är inte naturvetenskap? 

           - Hur skiljer sig frågeställningar av naturvetenskapen från andra vetenskaper,    
             som till exempel religion och filosofi? Används någon särskild eller speciell     
             metod inom naturvetenskapen? 
 
 

2. Hur skulle du beskriva ett experiment? 
- Behövs experiment inom naturvetenskaplig forskning? 

      - Varför, varför inte? 
 

3. Vad är naturvetenskapliga teorier, hur kan man använda dem? 
- Kan man ändra på teorierna? 

      - Man pratar även om lagar inom naturvetenskapen, vad kan det vara och hur     
        skiljer man då lagar från teorier? 

 
4. I samband med debatten om orsakerna till den globala uppvärmningen har det 

framkommit att vissa uppfattar processen som naturlig, medan andra hävdar att det 
handlar om mänsklig påverkan. Är det rimligt att forskare har kommit fram till 
olika slutsatser trots att de har tillgång till samma information? Vad kan det i så fall 
bero på? 

 
5. En bonde har ett antal lamm, vissa av dessa lamm har en benägenhet att äta en växt 

som de andra lammen undviker. När lammen vuxit upp får de som har ätit växten 
en grövre päls än övriga lamm. Bonden drar slutsatsen att växten ger lammen en 
grövre päls. Är bondens slutsats rimlig?  
- Varför? 

           - Varför inte? 
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Bilaga 2 Bedömningskriterielista 
 
 
Fråga 1 
 
1p Kategori 1 svar enligt tidigare bedömning 
 
2p Beskriver naturvetenskapen med vardagliga begrepp 
 
Exempel: 

- Bevis 
- Slutsatser 
- Frågeställningar 
- Ifrågasätta  
- Ta reda på något 
- Specialiserat 
- Specifikt 
- Konkret 
- Hitta förklaringar 
- Ej spekulerande eller analyserande 
- Fakta 
- Hur och varför 
- Rätt och fel 
- Vet vad som händer 
- Hitta svar på annorlunda sätt än sina åsikter 
- Experimentera 

 
3p Beskriver naturvetenskapen med vetenskapsteoretiska begrepp 
 
Exempel: 

- Hypotes 
- Logik 
- Systematiskt 
- Empiriskt 
- Gammal kunskap 
- Deduktiv 
- Induktiv 
- Teori 
- Metafysik 

 
4p Förståelse för vetenskapsteoretiska sammanhang 
 
Exempel: 

- Fakta baserad grund 
- Om det blir nåt som ändrar resultat efter varje gång då är inte det 

naturvetenskapligt. 
- (Empiriska slutsatser) alltså naturvetenskap är bekräftad genom forskning att man 
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har sett att det liksom har skett 
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Fråga 2 
 
1p Kategori 1 svar enligt tidigare bedömning 
 
2p Beskriver experiment med mer vardagliga begrepp 
 
Exempel:  

- Testar 
- Prövar 
- Lösningar/slutsatser 
- Kan inte få reda på allt om man inte testar 
- Bevis  
- Fakta  
- Konkreta  
- Resultat 
- Frågeställning 
- Metoder 

 
3p Beskriver experiment med vetenskapsteoretiska begrepp 
 
Exempel: 

- Hypotes 
- Kontrollerbarhet 
- Slump 
- Empirisk 
- Teori 
- Gammal kunskap 

 
4p Beskriver någon av följande företeelser med vardagliga begrepp 
 
Exempel: 

- Hypotesprövning  
- Hypotesskapande 
- Kontroll 
- Slump 
- Rationalism 
- Manipulering av variabler 
- Falsifikation 
 

 
5p Begreppen från 3p i tydligt sammanhang 
 
Exempel: 

- Har en hypotes och sedan prövar man den 
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Fråga 3 
 
1p Kategori 1 enligt tidigare bedömning 
 
2p Vardagsförståelse 
 
Exempel: 

- Teori är något man har innan man skaffat sig bevis 
- Är inte riktigt säker 
- Teorier kan komma att ändras vid nya bevis och utveckling av teknik och metoder 

 
3p Vetenskaplig förståelse 
 
Exempel: 

- Teorier är baserade på empiriska fakta 
- Hittar inte bara på 
- Förstår att en funktion av teorierna är att skapa nya forskningar till kommande 

undersökningar 
 
 
4p Helt korrekt svar, har förståelse för samband mellan teori och lag 
 
Exempel: 

- En lag beskriver mätbar induktiv kunskap under ideala förhållanden  
- En teori härleds från lagar och empiriska slutsatser  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fråga 4 
 
1p ges om en av följande aspekter behandlas; erfarenhet, övertygelse eller ekonomi. 
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2p ges om två av aspekterna behandlas. 
3p ges om alla aspekterna behandlas. 
 
 
Erfarenhet 
 
Exempel: 

- Olika uppväxtförhållanden 
- Olika skolor med olika lärare 
- Olika bakgrund 
- Olika intressen 
- Olika åsikter 

 
 
Övertygelse 
 
Exempel: 

- Tolkar efter det man vill se 
- Har en viss tro innan 
- Viljans kraft, väljer vad man ska se 
- Politiska åsikter styr eller inverkar 

 
 
Ekonomi 
 
Exempel: 

- Finansieringen från bolag 
- Gynnar finansiärer 
- Ekonomi kan styra tillgången till avancerad utrustning och utvecklingen av denna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fråga 5 
 
1p Nämner alternativa möjligheter och faktorer 
 
Exempel: 

- Genetisk orsak 
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- Har olika föräldrar 
- Har annan egenskap från början 
- Andra levnadsförhållanden, t.ex. måste vistas i kyla för att få grövre päls 

 
 
2p Svarar nej på frågan 
 
Exempel: 

- Svarar nej, framgår tydligt att det inte går att svara på det viset 
- Råder bonden att göra ytterligare tester 

 
 

3p Svarar att det inte är lämpligt att dra slutsatser från korrelationer 
 
Exempel: 

- Kan inte dra en slutsats från en korrelation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


