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Sammanfattning 

Diskussioner om användandet av embryonala stamceller är exempel på ett område där 

naturvetenskapliga teorier möter en diskussion i samhällshällsdebatten. Värderingar med t ex etiska 

utgångspunkter påverkar hur naturvetenskaplig forskning bedrivs och hur resultaten från denna 

forskning tillämpas. När sådana frågor, samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll, SNI 

(socioscientific issues, SSI), tas upp i undervisningen är det angeläget att belysa att det i 

samhällsdebatten förekommer en diskussion där företrädare för ståndpunkter för fram olika argument i 

frågan. Ett sätt att möta detta behov är att designa en undervisningssekvens som innehåller en 

rollspelsdiskussion kring en dagordning. Ytterligare bidrag till utvecklingen av argument kan 

användandet av skrivramar ge.  

 

I denna undersökning har ett levande rollspel om embryonala stamceller designats, och några av 

komponenterna i denna undervisningssekvens har undersökts i en designbaserad studie vid fyra 

gymnasieskolor. Ett analysverktyg har satts samman av befintliga analysverktyg ur 

forskningslitteraturen med en del med vars hjälp man kan studera argumentstruktur baserat på 

Toulmins argument patterns (T), en annan del som tar fasta på inslaget av specifika biologiska 

kunskaper (K) och en tredje del som belyser den epistemiska nivån (E). TKE- analys av argument kan 

ge ett underlag som kan användas till att belysa betydelsen av hur undervisningen i SSI läggs upp för 

elevernas möjligheter att utveckla naturvetenskapliga argument av hög kvalitet. Med analysverktyget 

TKE kan man se hur olika delar av en undervisningssekvens påverkar utvecklingen av argumentens 

kvalitet. Eftersom de tre delarna av TKE innehåller olika kvalitativt beskrivna och rangordningsbara 

nivåer så är det möjligt att koda argumentens kvalitet och därefter genomföra en hypotesprövning. Vid 

en sådan hypotesprövning bör man beakta att de kodade resultaten är parade ordinaldata och att 

hypotesprövning kan ske med Wilcoxons teckenrangtest. Genom analys av argument med 

analysverktyget TKE kan man belysa kvaliteter på olika nivåer hos argument. De kvaliteter som syns i 

TKE-analys av argument är också kvaliteter som ger belägg vid bedömning enligt skolverkets 

kunskapskrav aspekt fyra för biologikurserna i gymnasieskolan. TKE - analys visar i att argumentens 

kvalitet är god efter förberedelserna med skrivramarna som stöd. Rollspelsdiskussioner med 

konsensuskrav verkar påverka argumentens kvalitet i kvalitetsklassen E men i övrigt kan det inte 

påvisas att rollspelsdiskussionen bidrar till att argumenten av högre kvalitet kan uttryckas. Men 

argumentens kvalitet kan förbättras signifikant genom aktiviteter efter rollspelsdiskussionen som att 

man efter denna erbjuder skriftlig återkoppling på skrivna argument.  
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Abstract 

 

Discussions about the use of embryonic stem cells is an example of a socioscientific issue (SSI) where 

the use of scientific progresses meets the social debate where values with for example ethic points of 

view affect the discussion. When such topics, socioscientific issues, are included in educational 

instructions, is it important to illustrate that a discussion takes place in the social debate where 

arguments based on different points of view are presented. One way to meet this need is to design a 

teaching sequence, which contains a live role play with a discussion, where students are given the 

opportunity to exchange arguments with scientific grounds and to listen to others. The use of writing 

frames is a further contribution to the development of argumentation instruction for an SSI.  

 

In this study, a live role play is designed on the socioscientific issue embryonic stem cells. Parts of 

these teaching sequences have been analyzed in a design based study in four upper secondary schools. 

An analysis tool has been developed based on the didactic literature with one part that shows the 

structure of arguments based on Toulmin’s argument patterns (T), a second part that focus on the 

specific biology knowledge (K) and a third part that makes it possible to analyze the epistemic level 

(E) of the argument.  

 

TKE-analysis could be useful when studying the quality of arguments to show the importance of how 

instructions for teaching in SSI are structured in order to give the students opportunity to develop 

scientific arguments of high quality.   

 

When analyzing arguments with TKE it is possible to see how different parts of teaching sequences 

are affecting the development of the quality of arguments with a focus on the structural and conceptual 

qualities. Since it is possible to rank the quality levels of the three parts of TKE it is possible to test 

hypotheses. In such a hypothesis-testing it is important to notice that the results from the TKE analysis 

are paired ordinal data and that hypothesis-testing could be done with Wilcoxon’s sign rank test.  

By using TKE–analysis it is possible to get information about the quality of arguments of different 

levels. The qualities of arguments that are illustrated in TKE-analysis are qualities that also are 

important in assessment with the grade criteria aspect four for the scientific courses from the Swedish 

national agency for education. TKE-analyses of shows that the qualities of arguments are good after 

the arguments are prepared supported by the writing frames. The role play discussion affects only the 

epistemic level of arguments only in the consensus discussion. In the other quality categories, T and K 

there were no significant increase of the argument quality after the role play discussions. But 

according to TKE-analysis, the quality of arguments could be increased significantly by offering 

activities after the role play discussion such as written feed back on written arguments.  
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1. Inledning 

 

Inom undervisningen i bioteknik möter elever tämligen nyupptäckta tekniker som bidrar med nya och 

spännande möjligheter. Men samtidigt som man utvecklar och etablerar biotekniska produkter och 

metoder så kastas nytt ljus över samhällsfrågor som personlig integritet och vem som har rätt att 

använda olika typer av humana celler. 

Bioteknik är inte en specifik disciplin utan en kombination av olika naturvetenskapliga discipliner som 

biokemi och genetik med applikationer inom olika fält såsom medicin. Biotekniska applikationer 

väcker frågor utanför de naturvetenskapliga sammanhangen med etiska, politiska och moraliska 

dilemman.  I undervisning som handlar om de naturvetenskapliga aspekterna av biotekniken är det av 

stort värde, att inte bara förklara de naturvetenskapliga principerna utan också att eleverna erbjuds 

tillfällen att få diskutera och värdera forskning inom och tillämpning av biotekniken. Genom rollspels-

diskussioner kan eleverna erbjudas möjlighet att få träna på att uttrycka egna ståndpunkter och lyssna 

in andras (Simonneaux, 2001).  

 

Vad lär då sig eleverna under ett levande rollspel om tillämpningar inom bioteknik? Hur utvecklas 

kvaliteten hos de argument eleverna uttrycker under en undervisningssekvens som innehåller en 

rollspelsdiskussion och hur kan man studera de argument som eleverna uttrycker?  

 

I en undersökning av lärande under ett rollspel om embryonala stamceller i tre klasser 2013, så 

framkom det att de argument som elever skrev i tester efter rollspelet i fler fall gav belägg för högre 

betyg än de argument som skrevs i tester som gjordes innan rollspelsförberedelserna påbörjades 

(Hansson, 2013). Undervisningssekvensen bidrog till en förbättrad förmåga att uttrycka argument av 

hög kvalitet, något som skulle kunna påvisas som en signifikant förändring med chi två testet. 

Kvaliteten hos de argument som skrevs i testerna i den undersökningen jämfördes med skolverkets 

kunskapskrav för biologi 2, aspekt fyra (Skolverket, 2011). Resultaten från denna undersökning 

indikerade att en undervisningssekvens som innehåller förberedelser med stöd av skrivramar, inläsning 

av referensmaterial och en rollspelsdiskussion erbjuder möjligheter att öva förmågan att uttrycka 

argument med naturvetenskapligt innehåll. Men är det möjligt att få en mer detaljerad och nyanserad 

bild av vad eleverna lär sig under en rollspelsdiskussion än den som framträdde vid undersökningen 

2013? Kan en mer omfattande datainsamling och en analys av inspelade rollspelsdiskussioner och 

skrivna argument baserade på mer specifika och i den didaktiska forskningen utprovade analysverktyg 

tydligare belysa kvaliteten hos de argument som eleverna redovisar före, under och efter en 

rollspelsdiskussion? Detta är några av utgångspunkterna för en fördjupad undersökning av en 

undervisningssekvens som innehåller en rollspelsdiskussion. 

 

1.1 Lärande kring samhällsfrågor med naturvetenskapligt 
innehåll 
 

Forskning om och användandet av embryonala stamceller utgör ett av de delområden av biotekniken 

där möjligheten att bedriva utvecklingsarbete åtföljs av diskussioner och etiska överväganden i 

samhällsfunktioner som statens medicinsk etiska råd (SMER). Eftersom både naturvetenskapliga och 

samhällsvetenskapliga aspekter påverkar den naturvetenskapliga verksamheten när det gäller 

användandet av embryonala stamceller så detta ett exempel på en samhällsfråga med 

naturvetenskapligt innehåll, en SNI (Ekborg, Ideland, Lindahl, Malmberg, Ottander & Rosberg, 2012) 

(socioscientific issue, SSI (Sadler, 2002)). En av de frågor som har diskuterats i anslutning till 

användandet av embryonala stamceller är tidsgränsen för forskning på embryonala stamceller. I 

nuläget är det tillåtet att använda ett embryo till forskning under de första 14 dagarna efter befruktning 

förutsatt att medgivande finns och regelverken följs (SMER, 2002).  
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1.1.1  Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll    

 
I SSI behandlas naturvetenskapliga frågor med t ex etiska utgångspunkter tagna i beaktande (Zeidler, 

Sadler, Simmons & Howes, 2005). När sådana frågor exponeras i media kan de vara resultaten av 

naturvetenskaplig frontlinjeforskning. Det är viktigt att lyssnaren eller läsaren är medveten om att det 

hör till karaktärsdragen hos dessa SSI att olika positioner förekommer. I en del kontroversiella SSI 

uppnås inte en konsensus utan frågorna fortsätter att vara föremål för diskussioner. Exempel på sådana 

frågor är miljö- och hälsofrågor. När eleverna ska bredda förståelsen av SSI är förmågan att formulera 

ifrågasättanden viktiga komplement till förståelsen av det naturvetenskapliga innehållet i den fråga 

som diskuteras. Denna förmåga utgör en viktig utgångspunkt om den naturvetenskapliga utbildningen 

ska fylla en funktion som medborgerlig utbildning (Kolstø, 2000).  

 

Undervisning som ska möta elevernas behov av att öva på att resonera kring SSI bör både ta hänsyn 

till naturvetenskapens karaktär och förmågan att argumentera. Ett sätt att möta dessa behov kan vara 

att lärarstudenter får öva på olika pedagogiska metoder för hur man hjälper elever i sitt lärande av 

argumentation menar Zeidler et al. (2005). Det är värdefullt att undersöka och utveckla lärandet 

genom att t ex att öva förmågan att uttrycka argument av hög kvalitet under diskussioner kring SSI. 

Om man utvecklar kunskapen om hur man studerar kvaliteten hos elevers argument så blir det lättare 

att planera undervisning som erbjuder elever tillfällen att öva förmågor som är viktiga vid 

undervisning som handlar om SSI (Osborne, 2013). 

 
Fallbaserade frågor inom områden som genteknik och miljövård är en väldokumenterad utgångspunkt 

för utveckling av såväl kritiskt tänkande som för moralisk och kognitiv utveckling. Att utgå från 

fallbaserade frågor är en utgångspunkt för en del av den forskning som ligger till grund för SSI 

(Zeidler et al, 2005) och är ett karaktärsdrag då riktlinjer för och erfarenheter av SSI presenteras 

(Zeidler & Kahn, 2014). Frågan om användningen av embryonala stamceller för behandling av 

Parkinssons sjukdom har exponerats i media under den period som rollspelet pågick (Lennen Merckx, 

2014), dvs. i anslutning till den period som undervisningssekvensen genomfördes.  

En del av arbetet med att designa undervisningssekvenser som syftar till att möta de krav som ställs 

vid behandling av en SSI är att erbjuda förutsättningar för förberedelser av argument. En förutsättning 

för att eleverna ska kunna möta dessa intentioner är att lärare har tillgång till redskap som förmedlar 

vad som avses med ett argument av hög kvalitet, och vad som avses med goda grunder baserade på 

naturvetenskapligt innehåll. I ämnesplanerna för gymnasieskolans naturvetenskapliga kurser på det 

naturvetenskapliga programmet finns utgångspunkter för bedömning av argument uttryckta i 

kunskapskravens aspekt fyra.  

 
Eleven diskuterar översiktligt/utförligt/ utförligt och nyanserat frågor som rör biologins betydelse för 

individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram enkla/ välgrundade/ välgrundade och 

nyanserade argument och redogör översiktligt/ utförligt/ utförligt och nyanserat för konsekvenser av 

något tänkbart / flera tänkbara  ställningstagande. Eleven föreslår också nya frågeställningar att 

diskutera (Skolverket, 2011) 

 

Ottander, Ekborg och Berglund (2013) framför att man i bedömning av elevers förmågor i kurser där 

SSI ingår utgår ifrån ett bedömningsunderlag som kan innehålla prov, argumenterande uppsatser, 

muntliga redovisningar och rollspel. Men för att kunna analysera hur uppläggningen av en viss 

undervisningssekvens ger avtryck i ett komplext bedömningsunderlag behövs analysverktyg som kan 

belysa resultaten, t ex i form av användning av begrepp och hur man motiverar påståenden i en 

diskussion. Med tillgång till lämpliga analysverktyg underlättas undersökningar av hur formerna för 

den SSI-relaterade undervisningen i den svenska grund- och gymnasieskolan påverkar 

förutsättningarna för lärande. Ett inslag i sådana undersökningar skulle kunna vara att studera hur 

argumentens kvalitet utvecklas under en argumentationsövning kring en SSI.    
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1.1.2  Lärande i SSI genom att använda och bemöta argument 
 

Genom att uttrycka egna argument och lyssna in och bemöta andras argument erbjuds eleven 

möjlighet att använda vetenskapliga begrepp (von Aufschnaiter, Erduran, Osborne & Simon, 2008). 

De vetenskapliga begreppens utveckling hos eleven kan ses som en process där eleven får tillgång till 

verbala definitioner i ett förutbestämt system som sträcker sig ned till det fenomen begreppet 

beskriver. Genom att använda ett vetenskapligt begrepp så kan detta bli elevens egendom (Vygotskij, 

1934/1999).  

  

Att det finns möjlighet att använda vetenskapliga begrepp och förklaringssystem i argument framgår 

då man studerar komponenterna i ett argument enligt Toulmin (1959) som grund (data, D), påstående 

(claim, C) och villkor för påståendet (rebuttal, R). Detta sätt att studera argumentets struktur kallas 

Toulmins argument patterns, TAP, (Toulmin, 1959). De vetenskapliga begreppen och förklarings-

systemen används t ex i argumentets grund (D). Ett av många exempel på att man har tagit fasta på 

argumentets struktur då man studerar argumentens kvalitet är det TAP-baserade analysverktyg som 

beskrivs av Erduran, Osborne och Simon (2004). 

Men det finns också möjligheter att TAP kan användas i sammanhang utanför den didaktiska 

forskningen, t ex som en utgångspunkt vid bedömning i grund- och gymnasieskolan. Man kan tänka 

sig att det finns en vetenskaplig bakgrund, exempelvis utgångspunkter i argumentationsanalys med 

TAP, bakom konstruktionen av skolverkets kunskapskrav aspekt fyra. Även om man bortser från den 

möjligheten så kan ökade kunskaper om TAP-baserade analysverktyg sannolikt tillföra värdefulla 

utgångspunkter vid analys av argument, vid bedömning och vid planering av undervisning i SSI i den 

svenska grund- och gymnasieskolan. 

 

Vid en undersökning av elevers användning av argument i ett SSI- fall om genteknik så ser Kjelgaard 

(2014), i sitt examensarbete, indikationer på att eleverna i de flesta fall i grundskolan kan formulera 

argument som innehåller stöd från översiktliga biologiska kunskaper. Kjelgaard ser tecken på att 

elevers förmåga att bemöta andras argument med motställda argument är något bristfällig. En fortsatt 

undersökning föreslås med ett större elevmaterial än det som låg för detta examensarbete och en 

användning av skrivramar (se nästa stycke) som ett stöd till eleverna då de ska förbereda 

argumentationen.     

 
I introduktionstexten till undervisningsmaterialet IDEAS framför Osborne, Erduran och Simon (2004) 

att det är betydelsefullt att få samtala för att det ska vara möjligt att utveckla förmågan att använda ett 

vetenskapligt språk till att resonera och argumentera. Samtal i smågrupper erbjuder den enskilda 

eleven både möjligheter att uttrycka egna tankar och att lyssna på andras. Men även om diskussioner i 

smågrupper erbjuder möjligheten att använda vetenskapligt språk så är det viktigt att eleven dessutom 

får möjlighet att förbereda argument genom att skriva ned dessa. En hjälp i processen att utveckla 

vetenskaplig resonerande och argumenterande är användandet av skrivramar. Skrivramarna är 

designade för att tillhandahålla struktur och stöd då eleven uttrycker vetenskapliga resonemang och 

argument (Osborne et al (2004). Ekborg et al. (2012) menar att eleverna genom att arbeta med 

skrivramar kan öka förutsättningarna att argumentationsförmågan utvecklas till redskap i debatter. 

Dessutom kan en stärkt förmåga att kritiskt granska andras argument utvecklas. 
 
Men det kan vara så att förutsättningarna att producera argument av hög kvalitet ytterligare förbättras 

om eleverna är förberedda på utgångspunkterna för de motställda argumenten och detta kan 

möjliggöras i ett levande rollspel genom att sådana utgångspunkter redovisas i rollbeskrivningarna.  

 

Simonneaux (2001) presenterar excerpt från rollspelsdiskussioner som visar att elever under sådana 

diskussioner kan uttrycka motargument och använda garanter (W), men att dessa inte alltid är explicita 

och att konceptuella missförstånd kan förekomma. Men Simonneaux menar också att det är genom att 

uttrycka synpunkter och genom att konfronteras mot andras synpunkter som tankarna klarnar runt det 

område som diskussionen gäller. Är det så att didaktiska strategier som inkluderar rollspel eller 

debatter är användbara för att hjälpa eleverna att utveckla argument frågar Simonneaux (2001). Och 
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man kan tillägga att om tankarna klarnar under en diskussion så kan det vara värdefullt att bearbeta det 

aktuella området efter rollspelsdiskussionen för att ta vara på den utgångspunkt som rollspelet kan ha 

gett enligt Simonneaux.    

 

1.1.3  Levande rollspel i undervisningen 

 
Lärande under rollspel och dramaaktiviteter   

I ett levande rollspel där en debatt iscensätts kan eleverna erbjudas eleverna möjlighet att spela roller 

av deltagare i den offentliga debatten av ämnet. Ødegaard (2003) ger exempel på användandet av 

rollspel och vetenskapliga dramaaktiviteter för att utforska verkliga händelser som exponerats i media 

som t ex byggandet av en kärnkraftsreaktor. I sådana utforskande vetenskapliga dramaaktiviteter kan 

konferenser och offentlig utfrågning höra till aktiviteterna i den planerade undervisningssekvensen. I 

en beskrivning av ett rollspel om transgena djur visar Simonneaux (2001) att elever genom deltagande 

i rollspel får tillfälle att formulera egna argument och bemöta andras. Ett rollspel kan dessutom ge 

eleverna möjlighet till nya etiska erfarenheter, användande av kommunikationsteknik och exponering 

för andra åsikter än den egna (McEwan, Stokes, Crowley & Roberts 2014). Genom rolltilldelningen 

kan man designa undervisningen så att eleverna erbjuds en möjlighet att öva kommunikativa förmågor 

menar Rao och Stupans (2012).  

 

Rollspel erbjuder inte bara tillfällen att argumentera för en ståndpunkt (Simonneaux, 2001) utan även 

tillfällen att fritt uttrycka rollkaraktärens känslor med tryggheten att detta inte påverkar de rollspels-

deltagarens relationer i det verkliga livet i klassrummet (Heyward, 2010). Man kan tänka sig att detta 

är en faktor som har en positiv inverkan på möjligheten att eleven uttrycker ståndpunkter under en 

diskussion i smågrupper i det naturvetenskapliga klassrummet. Duveen och Solomon (1994) såg i en 

undersökning av rollspel om evolution att eleverna i ett rollspel tar aktiv del i konstruktionen av 

kunskap. I rollspel i undervisningssekvenser om etik observerade Doorn och Kroesen (2013) att 

rollspelen är viktiga verktyg då man i undervisningen vill erbjuda elever en belysning av de olika 

dimensionerna i beslutsfattande. Eleverna kan genom att genomföra rollspel få erfarenhet av att det 

inte bara är fakta som ligger till grund för innehållet i de diskussioner som förs och de beslut som 

fattas menar Doorn och Kroesen (2013).  

 

Men rollspel eller dramaaktiviteter kan också vara värdefulla då det gäller att etablera förståelse av 

vetenskapliga begrepp och sammanhang. Bailey och Watson (1998) visar i en studie att 

eftertestresultaten är bättre för de låg- och mellanstadiestadieklasser som har deltagit i 

rollspelsaktiviteten ecogame än jämförelseklasserna som hade undervisning i ekologi som var upplagd 

på annat sätt.   

 

Även Simonneaux (2001) kommer fram till slutsatsen att kunskap approprieras under rollspel och 

debatter och även att det kan förekomma att elevernas åsikter kan ändras i och med dessa 

undervisningsaktiviteter. Didaktiska strategier som utgår från rollspel eller debatter kan vara en 

användbara för att hjälpa elever att utveckla argument. Simonneux (2001) menar också att det finns ett 

behov av att utöva analys av argumentens kvalitet under det att de uppkommer i debatten.  

 

Olika former av rollspel  

 

Marianne Ødegaard (2003) ger exempel på olika dramabaserade undervisningsformer och pekar på 

olika grader av frihet vid iscensättandet av den tilldelade rollen. En annan variabel i dessa 

undervisningsformer är lärarens inblandning i den genomförda dramaaktiviteten. Läraren kan å ena 

sidan aktivt styra genomförandet av en dramaaktivitet eller också ge ramarna för ett rollspel för att 

sedan under genomförandet av detta endast observera. Den lärarstyrda strukturerade dramaaktiviteten 

är ofta redovisande med ett förmedlande syfte. Men i den studentdrivna explorativa dramaaktiviteten 

är de rollspelande deltagarna också publik. Ødegaard (2003) menar att dramaaktiviteter har mycket att 

erbjuda den naturvetenskapliga utbildningen för att belysa naturvetenskapens karaktärsdrag och 

naturvetenskapen i samhället. Tillämpning av genetiskt modifierade organismer och kärnkraftsfrågor 
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nämns som frågor som har behandlats i olika dramaaktiviteter. 

 

Graden av styrning i en explorativ dramaaktivitet kan ge avtryck i beskrivningar av olika former av 

rollspel. Det framgår bl a i en magisteruppsats av Falk och Stenkula (2007) där de beskriver det 

spelledarstyrda bordsrollspelet. Ytterligare en rollspelsform med spelledare, som beskrivs i en 

kandidatuppsats av Thim (2005), är äventyrsrollspelet som utspelar sig i t ex fantasymiljöer. Widing 

beskriver i en magisteruppsats från 2008 levande rollspel som är interaktiv teater där en temporär 

fiktiv värld skapas av deltagarna tillsammans. I stället för levande rollspel använder man ofta termen 

lajv från engelskans live action role play (larp). Deltagarna i ett levande rollspel tar gemensamt ansvar 

för att upprätthålla den fiktiva värld som man har kommit överens om att skapa. Falk och Stenkula 

(2007) beskriver också andra former av rollspel och till dessa hör terapeutiska rollspel, socioanalytiska 

rollspel och pedagogiska rollspel. 

 

Live action role play (larp) är inte bara en form av fritidsrollspel utan används t ex även som ett 

verktyg för ifrågasättande av normer och konfliktomvandling vilket beskrivs i en masteruppsats av 

Englund (2008). Att rollspel har ett värde för att bearbeta olika positioner även i naturvetenskapliga 

frågor ger Ødegaard (2003) exempel på i en beskrivning av rollspel där frågor med biotekniska 

utgångspunkter diskuteras. I en undervisning som erbjuder insikter i att de etiska utgångspunkterna är 

komplexa kan rollspel som behandlar etiska dilemman vara användbara verktyg menar Ødegaard 

(2003). 

Uppläggningen av ett rollspel 

Rao och Stupans (2012) har identifierat ett antal riktlinjer som kan vara värdefulla vid planeringen av 

rollspel inom högre utbildning. Till dessa hör planering av rollernas karaktär, beaktande av 

bakgrundmaterial och förkunskaper, kontexten för rollernas visualisering och om rollspelet är 

formativt eller summativt. Till riktlinjerna för rollspel hör även att man vid behov tillhandahåller 

eventuella bedömningskriterier presenterade i tydliga matriser. 

 

Duveen och Solomon (1994) pekar på betydelsen av god förståelse av de relevanta biologiska 

sammanhangen då en elev ska försvara sin rollkaraktärs synpunkter. Utan denna förkunskap är det risk 

att rollspelet blir mindre effektivt menar Duveen och Solomon (1994). Shapiro och Leopold (2012) 

pekar på att det är viktigt då rollspelet designas att även de rollspelsförberedande aktiviteterna är 

baserade på kursmålen. Det finns en risk för att fokus under rollspelet annars skiftar från lärande till 

underhållning.  

 

Även Simonneaux (2001) pekar på risken att eleverna argumenterar utan att ha de konceptuella 

kunskaperna men menar samtidigt att rollspel kan vara värdefulla då elever ska utveckla kvaliteten hos 

argument. För att en undervisningssekvens som innehåller en rollspelsdiskussion ska erbjuda bättre 

möjligheter att utveckla argument av hög kvalitet verkar det värdefullt att beakta de studier av 

referensmaterial som sker i anslutning till rollspelet och att det i anslutning till inläsningen av 

referensmaterialet finns tydliga riktlinjer. Dysthe (1996) pekar på den dubbla dialog som förekommer 

under ett rollspel: en dialog med stoffet och därefter en dialog med andra deltagare i rollspelet.  

Man kan lägga till att det dessutom är värdefullt att använda stoffet efter rollspelsdiskussionen. 

 

Heyward (2010) beskriver ett rollspels olika faser. Vid rollspelets början, i det informella rollspelet, 

prövar eleverna rollkaraktärerna i mötet de andra deltagarna. Därefter följer det strukturerade 

rollspelet där ståndpunkter baserade på rollkaraktärerna uttrycks. Efter rollspelet följer reflekterande 

över rollspelet där studenterna erbjuds bearbeta de insikter som rollspelet har bidragit med (Hayward, 

2010). De olika delar av undervisningssekvensen som Hayward beskriver kan erbjuda olika typer av 

erfarenheter och olika möjligheter att använda och bearbeta naturvetenskapliga koncept.       

 

Det finns detaljer i rollspelets uppläggning som sannolikt är av betydelse för hur goda möjligheter 

rollspelet erbjuder när det gäller att öva och utveckla argument av hög kvalitet. En av dessa detaljer 

kan vara om instruktionerna för den rollspelsdiskussion som läraren planerat har utgångspunkter som 

leder till att konsensus kan uppkomma. Garcia-Mila, Gilabert, Erduran och Felton (2013) menar att 
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studenter producerar en större variation av komplexa argumentstrukturer då de är engagerade i 

diskussioner som är inriktade på att komma överens snarare än att övertyga varandra i diskussionen. 

      

1.2  Tidigare forskning om naturvetenskaplig argumentation  
 
Användandet av argumentation i undervisningen är ett redskap för att engagera tänkandet och de 

resonerande processerna. Argumentation i undervisningen avspeglar också den diskurs som finns i 

livet utanför skolan i samband med att vetenskapliga framsteg diskuteras (Zeidler & Kahn, 2014). 

Rudsberg, Öhman och Östman (2013) kommer fram till att elever utvecklar djupare insikter i de SSI 

som diskuteras och förbättrar argumentens kvalitet då de deltar i klassrumsdiskussionen. Denna 

slutsats drar de efter att ha analyserat konversationer med analysverktygen TAP och praktisk 

epistemologisk analys (PEA). Praktisk epistemologisk analys, PEA (Wickman, 2004), är ett 

analysverktyg som belyser hur konceptuell säkerhet successivt växer fram under en diskussion.  

Kjelgaard (2014) använder sig av ett annat analysverktyg, sociology-environment-economy, science-

ethics-policy (SEE-SEP) (Christensson, Chang-Rundgren & Höglund 2012) då han i sitt 

examensarbete studerar argument som uttrycks i diskussioner och föreslår åtgärder vid förberedelser 

av dessa diskussioner (se 1.1.2 ovan). 

 

Bland de olika analysverktygen som används för att studera klassrumskonversationer och skrivna 

argument hör TAP-baserade analysverktyg till de som används återkommande. Jiménez-Aleixandre 

och Rodriguez (2000) menar att vi behöver en variation av tillvägagångssätt och instrument då vi 

utforskar konversationen i klassrummet och att TAP-baserade analysverktyg inte är tillräckliga för att 

analysera de förändringar som äger rum under en konversation.  
 

1.2.1  Lärande i samband med naturvetenskaplig argumentation 
 
En klassrumsdiskussion som går ut på att presentera egna argument och lyssna in och bemöta andras 

för att i slutet av klassrumsdiskussionen komma fram till en gemensam ståndpunkt kan vara en 

uppläggning av klassrumsdiskussion som erbjuder möjligheter att utveckla argumentens kvalitet. 

Simonneaux (2001) visade att det beslutsfattande som det innebär att så småningom formulera en 

gemensam ståndpunkt innebär att olika utgångspunkter sammanbinds i en gemensam handling.  

 

Att det är värdefullt att uttrycka gemensamma formuleringar belyses i en studie av Sampson och 

Clarke (2009) som handlar om naturvetenskaplig problemlösning. De visar att kvaliteten på de 

gemensamma formuleringarna hos elever som jobbat i grupp inte nödvändigtvis håller högre kvalitet 

än de argument som elever som jobbat enskilt presterade men att de elever som jobbat i grupp 

producerar argument av högre kvalitet efter diskussionen i enskilda tester, än de elever som 

uteslutande hade jobbat enskilt. Klassrumsdiskussionen är ett forum där eleverna kan pröva och 

utveckla argumentens kvalitet. Men det kanske inte räcker med att tillhandahålla ett forum att använda 

argumenten och tillfällen att förbereda argumenten. Sadler och Donnelly (2006) pekar på övning i 

argumentativ skicklighet som ett fokusområde för undervisningen. Instruktioner som fokuserar på 

argumentstruktur, villkor, grundernas status och vilseledande resonemang kan vara värdefulla inslag i 

de naturvetenskapliga läroplanerna menar Sadler och Donnelly (2006). 

 

1.2.2 Tidigare forskning om analys av argument  
 

Argument kan vara analytiska argument, dialogiska argument och retoriska argument. Undervisning 

som ska främja och underlätta argumentation kan innehålla dessa tre former av argumentation i olika 

sammanhang. Toulmin gjorde en distinktion mellan de argument som används i matematiska 

sammanhang och de som används i många andra sammanhang och föreslog ett sätt att studera 

argumentens kvalitet baserat på dess olika komponenter (Jiménez-Aleixandre, Rodriguez & Duschl, 

2000). Karin Rudsberg (2014) beskriver att man, enligt Toulmins argument patterns (TAP), i ett 

argument identifierar komponenterna påstående (claim, C), grund (data, D), garant (W), understöd 
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(backing, B), styrkemarkör (qualifier, Q) och villkor, (rebuttal, R). 

 

Simon (2008) förklarar att ett argument, enligt TAP, innehåller ett påstående (C), grunder (D) som 

stödjer påståendet, garanter (W) som bidrar med en länk mellan grunderna (D) och påståendet (C), 

understöd (B) som stärker garanten och villkor (R) som indikerar de omständigheter då påståendet inte 

gäller. 

I en annan beskrivning av TAP uttrycker Garcia-Mila et al. (2013) att i ett argument är C slutsatsen, 

förslaget, påståendet, D är beviset som stödjer C, W är en förklaring av relationen mellan C och D, B 

är grundläggande förutsättningar som stödjer W, Q är fraser eller ord som uttrycker graden av säkerhet 

och R är de begränsningar talar mot C. 

       

 
 

Figur 1. Toulmin’s argument patterns. (Egen översättning efter Simon, 2008) 

Det finns flera analysverktyg som används för att undersöka kvaliteten i diskussioner och argument. 

Ovan har SEE-SEP nämnts och detta analysverktyg hör till de som beskriver komponenter i ett 

argument av olika karaktär. PEA hör till de analysverktyg som kan belysa då relationer till t ex ett 

naturvetenskapligt begrepp uppkommer i en diskussion. Inget av dessa analysverktyg belyser tydligt i 

graden av en viss komponent i ett argument eller i en diskussion genom att det i analysverktyget finns 

kvalitativt olika nivåer beskrivna. Men i några av de analysverktyg för analys av naturvetenskapliga 

argument som presenteras av Sampson och Clarke (2008) finns olika kvalitativa nivåer beskrivna. 

Detta gäller t ex de analysverktyg som har sin utgångspunkt i Toulmin’s argument patterns. I Sampson 

och Clarkes undersökning provas sex olika analysverktyg ut genom att använda utprovningsargument. 

1. Erduran, Osborne och Simons analysverktyg (2004) baserat på Toulmin’s argument patterns 

(TAP),  
2. Schwarz, Neuman, Gil och Ilyas (2003) analysverktyg där man bl a studerar om argumentet är 

ensidigt (ställningstagande med skäl) eller tvåsidigt (med både stöd och utmaning för 

påståendet),  
3. Zohar och Nemets (2002) analysverktyg för analys av argumentets inslag av biologiska 

kunskaper,  argumentets struktur med ett TAP-baserat analysverktyg och argumentets 

idéenheter t ex en explicit slutsats,  
4. Kelly och Takaos analysverktyg för epistemiska nivåer (Kelly & Takao, 2002),  

5. Lawsons (2003) analysverktyg för klassificering av hypotesprövningar,  

6. Sandovals(2003) analysverktyg för epistemiska och konceptuella aspekter. 

Sampson och Clarke (2008) konstaterar att analysverktygen ger olika information om argumentens 

kvalitet och att de används för att analysera ett visst resultatmaterial för att besvara en viss 

forskningsfråga. Det är viktigt att man är medveten om analysens fokus när man använder de olika 

analysverktygen. Några av analysverktygen beskriver strukturen hos argumentet i termer av 

påståenden och grunder, med utgångspunkter i TAP. Till de analysinstrument som har strukturella 

utgångspunkter är en av delarna i Zohar och Nemets sammansatta analysverktyg, analysverktyget 

enligt Schwarz et al. och Erdurans, Osbornes och Simons TAP-baserade analysverktyg. Men i andra 

analysverktyg som Sandovals och Kelly och Takaos inriktas analysen mot konceptuella och 
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epistemiska kvaliteter. Med en del av Zohar och Nemets analysverktyg får man information om 

inslaget av specifika biologiska kunskaper förutom att strukturen analyseras i en annan del av 

analysverktyget. Genomgången av de olika analysverktygen har indikerat att forskningen i detta fält 

har varit fragmenterad. Det finns ett behov av mer holistiska approacher som undersöker strukturella, 

epistemiska och sociala aspekter av argument på ett mer synergistiskt sätt än att titta på dessa aspekter 

en i taget menar Sampson och Clarke (2008). Genom att kombinera analysverktyg som belyser olika 

slags kvaliteter hos ett argument så kan man genomföra analys av argument som ger information om 

kvaliteten hos argument ur flera perspektiv.  

 

Flera av analysverktygen som beskrivs ovan kan användas för både kvalitativ och kvantitativ analys av 

argument. Det förekommer både resonerande analyser i text med t ex TAP-baserade analysverktyg 

som utgångspunkt men också kodning av argumentens kvalitet till en siffra efter den kvalitetsnivå som 

argumentet anses uppnå i analysverktyget. De olika klassernas kvalitativa nivåer kan beskrivas i 

tabeller som tabell 1 nedan som visar de kvalitativa klasserna analysverktyget enligt Erduran et 

al.(2004), tabell 2 som visar motsvarande för Zohar och Nemets (2002) analysverktyg och som i tabell 

3 med de kvalitativa klasserna i Kelly och Takaos analysverktyg och i tabell 4 för ytterligare några 

analysverktyg. 

 

Tabell 1 Nivåerna i det TAP-baserat analysverktyget (Erduran, Osborne & Simon 2004) 

Nivå 1 C Argumentet består av ett enkelt påstående.  

Nivå 2 CD eller CW eller CDW Argumentet med påstående med antingen belägg, 

garant eller stöd men innehåller inte villkor.  

Nivå 3 CD(R) Argument med serier av påståenden eller 

motpåståenden med antingen belägg, garanter eller 

stöd med enstaka svaga villkor 

Nivå 4 CDWR, CDR    Argument med påstående med tydligt 

identifierbara test/motbevis. Argumentet kan ha 

flera påståenden och villkor 

Nivå 5 CDRR Ett utvecklat argument med mer än ett villkor 

 

Det TAP-baserade analysverktyget enligt Erduran et al. (2004) tillämpas även av Garcia-Mila et al. 

(2013) med någon ytterligare nivå i analysinstrumentet. Analysenheterna är C,D, B, W och R i olika 

kombinationer som får representera olika kvalitativa nivåer. R är av stor betydelse för argumentets 

kvalitet enligt analysverktyget. Men ett komplext underbyggd påstående (C), t ex CDDD, ges inte 

något högre kvalitativt värde än CD. 

 

Även Jimenez-Aleixandre et al. (2000) använder ett TAP-baserat analysverktyg. Dessutom används ett 

eget, från olika källor sammansatt, epistemiskt baserat analysverktyg med kategorierna introduktion, 

deduktion, kausalitet, definition, klassifikation, analogi/ exempel, konsistens med annan kunskap och 

plausibilitet (förutsägelser) som klasser i analysschemat. 

 

Användning av det TAP-baserade analysverktyg enligt Erduran, Osborne och Simon.  
 
Erduran et al. (2004) redovisar i nedanstående exempel (exempel 1) användningen av det TAP- 

baserade analysverktyg de har utvecklad i en analys av ett argument med en struktur som motsvarar 

nivå 4 (CDR), enligt deras analys.  
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 T1  ..A,” The moon spins around, so the part of the moon that gives out the 

                       light is not always fasing us”. Julian A? 

S1  The moon doesn´t give out the light. 

T   Right, so that´s why A is wrong. That´s true. How do you know that?  

S1  Because the light that comes from the moon is actually from the sun.  

T    He is saying the light that we see from the moon is actually reflecting 

   from the sun. 

 How do we know that? Andrew? 

S2  Because the moon is blocked by.. 

 

Den första eleven (S1) utvecklar påståendet så att grunden (D) ” The moon doesn´t give out the light” 

stödjer villkoret med grunden ” that we see from the moon is actually reflecting from the sun” (R). I 

detta exempel framgår det att det i grunden (D) för villkoret (R) redovisas naturvetenskapliga specifika 

kunskaper. 

 

Ytterligare ett exempel (exempel 2) på användning av TAP enligt Erdurans, Osbornes och Simons 

ramverk är argument på nivå 5 (CDWRR) redovisas av Simon (2008). 

 

 

 John      GM food is not good 

 Fatcha      I don´t think so. 

 Fahmida      It affects wildlife like insects so it has to be bad because of the food 

    chain, so it will have an effect on the environment like more or less 

    animals. It depends. 

                 Rima     Look, it says that more people can eat because it grows better. I don´t 

  know, so the land will be less damaged because you have to grow less.   

  And this is done so doesn´t get diseases and that. 

   

Diskussionen börjar med ett påstående (C) ”GM food is not good”. Fahmida kompletterar med 

grunder (D) ” It affects wildlife” och en garant (W) ” because of the food chain”. Rima bidrar med ett  

villkor (R) ” land will be less damaged because you have to grow less. And that is done so it 

doesn´t get diseases and that”. Erduran et al. (2004) och Simon (2008) redovisar med bägge dessa 

exempel att grunden (D) är en del av argumentet som används för att stödja påståendet. Även garanten  

(W) i exempel 2 (Simon, 2008) har den funktionen. Det är lämpligt att CD och CDW och CW klassas 

som argumentstrukturer på samma nivå (nivå 2) då kan vara svårt att hitta kvalitativa skillnader mellan 

det helt korrekta och relevanta ”månen sänder inte ut ljus” i exempel 1 (Erduran et al. 2004) och det 

svävande ”påverkar djurlivet som insekter så det måste ha negativa effekter på grund av 

näringskedjan”. Vidare så är villkoret i exempel 1 en utveckling av förklaringen till det ljus man 

upplever att månen skickar ut. Villkoret (R) är i exempel 1 inte utpräglat.  

  

I exempel 2 ingår villkoret (R) i ett motargument till ett tidigare uttryckt argument. Fahmida 

presenterar argument med grumliga grunder (D) som belyser riskerna med GM mat och Rima 

presenterar en annan position och belyser fördelarna med GM mat.  

 

Zohar och Nemets sammansatta analysverktyg (Zohar & Nemet, 2002) 

 

Zohar och Nemet (2002) redovisar en studie där diskussionsövningar genomförs i experimentklasser.  

För- och eftertest som används i kombination med ljudinspelning ligger till grund för datamaterialet. 

Analyser av textargument genomfördes med ett analysverktyg där både argumentstruktur och 

innehållet av biologisk kunskap studeras. I tabellen nedan redovisas två delar av Zohar och Nemets 

analysverktyg som belyser argumentets struktur och inslaget av specifika biologiska kunskaper. 
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Tabell 2 – Två av analysklasserna i Zohar och Nemets analysverktyg 

Nivå Analysklass 1 

argument 

Analysklass1 

Argument+ motargument 

Analysklass 2 

0 0 = inget relevant 

berättigande. 

  

1 1= enstaka relevant 

berättigande. 

 I - har inte tagit biologisk 

kunskap i beaktande.   

2 2= komplexa relevanta 

berättiganden. 

1+1= enstaka relevant 

berättigande. 

II - har tagit felaktig biologisk 

kunskap i beaktande.   

3   III – har tagit icke specifik 

biologisk kunskap i beaktande.   

4  2+2= komplexa relevanta 

berättiganden. 

IV–har tagit korrekt biologisk 

kunskap i beaktande 

 

Användning av analysverktyget för specifik biologisk kunskap enligt Zohar och Nemet (2002) 

 
Användningen av Zohar och Nemets analysverktyg kan följas i nedanstående exempel där I, II, III och 

IV anger uppnådda nivåer enligt analysen av inslaget av specifik biologisk kunskap.  

 

Rebecca and Joseph both have brothers whom are sick with CF. Rebecca and Joseph got married and 

Rebecca is now pregnant. Should they abort the embryo? 

  

I)   ”I think they should abort the fetus so that he will not suffer” 

 

II)  ”I think they should abort the fetus because it is clear that both parents are Aa, so he must be sick  

        and there is no use in bringing him into the world”  

 

III) “We can´t tell because we would first need to conduct some tests” 

 

IV) ”Only if both parents are carriers , Aa, is there a 25 % chance for the birth of an affected baby. But  

        it maybe that Joseph and Rebecca are not carriers, or that only one of them is a carrier and the  

        other not, and in these cases there is no problem. So first they should be tested to find out if they  

        are carriers and only if both parents are found to be carriers should they test the fetus.“   

 

Kelly och Takaos epistemiska nivåer (Kelly & Takao, 2002)   

 

Kelly och Takao (2002) presenterar analyser av argument i en studie av hur geologiska teorier används 

i skrivna argument. De sex epistemiska nivåerna är beskrivna för användning i en geologiinriktad 

undervisningskontext. Utgångspunkten för de beskrivna kategorierna är ett ramverk där nivån av 

använd kunskap (epistem) avspeglas i hur exempel från den aktuella uppgiften förhålls till geologiska 

teorier. I den lägsta nivån beskrivs det aktuella sammanhanget och i de högre nivåerna används 

generella teorier i relation till exempel från den aktuella uppgiften. 
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Tabell 3 Exempel på användning av Kelly och Takaos epistemiska nivåer 

 Epistemisk nivå Exempel 

1 Data chart, representation 

geographical location 

”Det första särskilda området observerades vid Asiens östkust”  

 

2 Topographical features 

identified 

”Längden av sprickdalen/djupgraven är ungefär 5900 

kilometer och bredden är 125 kilometer” 

3 Relational aspects of 

geological structure  

”Det uppträder också en sprickdalen/djupgraven på ökedjans 

södra sida som utvidgar längden av öbågen med 3500 km”  

4 Geological theory or model 

illustrated with earth 

examples 

”Vi ser från figur 5,6 och 7 att sprickdalen/djupgraven är av 

samma längd som öbågen vilket visar oss att den södra plattan 

pressas under den andra vid den norra sidan” 

5 General geological theory 

or model 

”Många exempel visar att den sydamerikanska västkusten är 

en subduktionszon. ” 

6 General geological 

knowledge not specific to 

data presented 

”Det är känt att det vid konvergenta subduktionszoner 

uppträder vulkaner, jordbävningar och sprickdalar/djupgravar 

vid gränsen mellan de två plattorna.” 

 

 

Tabell 4. Olika verktyg för analys av argument med kvalitativa nivåer  
Analys-

verktyg 

Argument- 

Struktur 

Argument- 

Struktur 

Specifika  

biologiska 
kunskaper 

Abstraktions 

nivå 

Epistemiska  

operationer 

Epistemiska 

nivåer 

Ursprung Erduran, et al. 

(2004) 

Zohar och 

Nemet (2002) 

Zohar och 

Nemet (2002) 

Aufschnaiter et 

al. (2008) 

Jimenez 

Aleixandre (2000) 

Kelly och  

Takao (2002) 

Klassers 
karaktär 

Förekomst av 
komponent 

Komponent och 
berättigande 

Specifik 
kunskap 

Abstraktions- 
nivå 

Epistemisk  
operation 

Epistemisk 
nivåer 

Klass 1 C inget relevant 

berättigande 

har inte biologisk 

kunskap tagits i 

beaktande   

Konkret Introduktion 

/ mönster 

Kan tolka data 

figurer och 

exempel  

Klass 2 CD, CW eller 

CDW   

1= enstaka 

relevant 

berättigande 

har felaktig 

biologisk kunskap 

tagits i beaktande   

Abstraktion 

statisk 

Deduktion/ 

inslag av lagar 

Identifierar 

kontext 

Klass 3 CD(R)                  2= komplexa 

relevanta 

berättiganden 

har icke specifik 

biologisk kunskap 

tagits i beaktande   

Abstraktion 

dynamisk 

Kausalitet 

Orsak - effekt  

Mekanismer 

Identifierar 

relationer 

mellan kontext 

och exempel  

Klass 4 CDWR, CDR   1+1= enstaka 

relevant be-

rättigande med 
motargument 

har korrekt biologisk 

kunskap tagits i 

beaktande   

Abstraktion 

systemisk 

Definition 

mening med 

Koncept 

Illustrerar teori 

med exempel 

Klass5 CDRR                   2+1= komplexa 

relevanta 
berättiganden 

med mot- 

argument  

  Klassificering, 

gruppering 
av objekt 

Använder 

generell teori 
med anknytning 

till exempel 

Klass 6  2+2= komplexa 
relevanta 

berättiganden 

med mot- 
argument  

  Analogier Använder 
generell teori 

med anknytning 

till även andra 
exempel än 

datamaterialet. 

Klass 7     Konsistens med 

annan kunskap 

eller erfarenhet 

 

Klass 8     Plausibilitet 

förutsägelse 
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1.3 Sammanställning av analysverktyget TKE 

 
Vid genomgången av analysverktyg från forskningslitteraturen så valdes analysverktyg ut som gav 

information om olika kvaliteter hos ett redovisat argument. Ytterligare en utgångspunkt när 

analysverktyg valdes ut till analysverktyget TKE var att analysverktygets delar skulle beskriva olika 

kvalitativa nivåer. Om analysverktyget TKE uppfyller detta krav så är det möjligt att koda 

argumentens kvalitet enligt analysverktyget och därefter göra en hypotesprövning baserad på analys av 

för- och eftertester. En sista utgångspunkt vid val av analysverktyg från forskningslitteraturen var att 

analysverktyget TKE skulle bidra med information om sådan kvaliteter i ett argumenten som också ger 

avtryck vid bedömning enligt kunskapskravet aspekt 4 för biologi 2 

 

Nedan behandlas analysverktyg som har kvalitativt olika nivåer. Sampson och Clarke (2008) beskriver 

sådana analysverktyg och bland dessa valdes analysverktyg ut till det sammansatta analysverktyget 

TKE. Men andra analysverktyg som saknar kvalitativa nivåer (SEE-SEP och PEA) tillhörde inte de 

alternativ som övervägdes vid sammanställningen av analysverktyget som används i denna studie. 

Saknas olika kvalitativa nivåer så kan inte analysen med analysverktyget utgöra en utgångspunkt för 

kodning som kan ligga till grund för ordinaldata. Och saknas möjligheten att koda arguments kvalitet 

till ordinaldata så är det inte möjligt att göra en hypotesprövning med Wilcoxons teckenrangtest.  

 

Det finns flera exempel på analysverktyg som använder TAP som utgångspunkt. Det TAP-baserade 

analysverktyget som presenteras av Erduran et al. (2004) har använts i flera undersökningar och mot 

bakgrund av detta fick det TAP-baserat analysverktyget utgöra den del av det framtagna 

analysverktyget som används för att belysa argumentstruktur (T) i denna undersökning.  

 

Zohar och Nemet (2002) analyserar argument med ett analysverktyg som kombinerar analysen av 

argumentstruktur med analys av innehållet av biologiska kunskaper. Analys av inslaget av specifik 

kunskap är intressant och bidrar med ytterligare information om argumentkvaliteten. Det är lätt att 

urskilja specifika från ospecifika kunskaper men det påverkar reliabiliteten om ett argument både 

innehåller specifika och ospecifika kunskaper eftersom det då blir oklart hur argumentets kvalitet ska 

klassa enligt analysverktyget vilket påpekats tidigare i reliabilitetsdiskussionen. Analysverktygsdelen 

K belyser inslaget av specifik biologisk kunskap vid analyserna av argument i denna undersökning. 

 

Zohar och Nemets analysverktyg för argumentstruktur är ett alternativ till TAP och visar sig vid en 

utprovning vara lättare att använda är det som presenteras av Erduran et al. (2004). Vissa 

argumentkomponenter som förekommer i en komplett beskrivning av TAP som styrkemarkör (Q) 

saknas. Denna del av Zohar och Nemets analysverktyg har inte använts lika ofta i den didaktiska 

forskningen som den ovan beskrivna TAP-tolkningen av Erduran et al. (2004). Därför används enbart 

analys av inslaget av specifik kunskap (K) från Zohar och Nemets analysverktyg. 

 

Ytterligare analysverktyg för analys av argumentkvalitet som kan nämnas är analysverktyget för 

abstraktionsnivåer enligt von Aufschnaiter et al. (2008). Detta analysverktyg ger information om de 

konceptuella komponenterna i ett argument. Analysverktyget skulle även kunna vara ett alternativ till 

Kelly och Takaos analysverktyg för epistemiska nivåer. Analysverktyget som presenteras av von 

Aufschnaiter et al. är intressant och belyser abstraktionsområden baserat på t ex operationer och 

relationer i argumentet. Analysverktyget belyser argumentens kvalitet på ett intressant sätt men med 

flera olika detaljer i ett argument att beakta för varje abstraktionsnivå så framstår detta analysverktyg 

som tidskrävande att använda. Analysverktyget är nog mer anpassat för en djupare analys av ett fåtal 

argument än för analys av klassuppsättningar av argument från skriftliga tester. 

 

Jimenez-Aleixandres (2000) epistemic operations är en klassificering av operationer i argumentet och 

skulle kunna vara ett komplement till de ovanstående sätten att analysera naturvetenskapligt innehåll. 

Jimenez-Aleixandres epistemiska operationer studerar det epistemiska innehållet i ett argument på ett 

sätt som framstår som mer svårtillgängligt än de epistemiska nivåerna enligt Kelly och Takao. 

Analysverktyget enligt Kelly och Takao framstår som det mest lättanvända och mest intressanta 
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alternativet för att ge ytterligare information om ett arguments epistemiska kvalitet. Men innan 

användning måste analysverktyget för epistemiska nivåer bearbetas till en mer generell form som 

passar andra sammanhang än geologi. Bearbetningen redovisas i tabell 5 nedan. Vid bearbetningen av 

detta analysverktyg beaktas tillämpningen av analysverktyget mer än den teoretiska bakgrunden. Av 

de exempel som Kelly och Takao redovisar framgår det att argumentens kvalitativa skillnad fastställs 

med utgångspunkt från om teorier som uttrycks i argumenten är generella teorier och om relationer 

upprättas mellan dessa teorier och det sammanhang som diskussionen gäller. Man kan uttrycka det 

som att analysverktyget belyser vilken nivå av kunskaper (epistem) som används och hur detta görs. 

Därmed så visar Kelly och Takaos analysverktyg på ytterligare kvaliteter hos ett argument och ger 

kompletterande information om ett arguments kvalitet.Analysverktygsdelen E som belyser ett 

arguments epistemiska nivå vid analyser av argument i denna studie.       

Tabell 5 bearbetning av Kelly och Takaos (2002) analysverktyg för epistemiska nivåer 

Epistemisk 

nivå 

Kelly och Takaos form Generellt beskriven 

1 Data chart, representation 

geographical location 

Kan tolka data figurer och exempel  

2 Topographical features identified 

 

Identifierar kontext 

3 Relational aspects of geological structure  Identifierar relationer mellan 

kontext och data/exempel  

4 Geological theory or model illustrated with earth 

examples 

Illustrerar teori med exempel 

5 General geological theory or model Använder generell teori med 

anknytning till 

datamaterialet/exempel 

6 General geological knowledge not specific to data 

presented 

 

Använder generell teori med 

anknytning till även andra exempel 

än datamaterialet. 

 

Sammanfattning av det framtagna tredelade analysverktyget TKE. Argumentstruktur baserat på TAP 

(T), innehållet av specifik biologisk kunskap (K) och epistemisk nivå (E) 

 

Analysverktyget som sattes samman organiserades i en gemensam matris baserad på de tre delarna av 

analysverktyget TKE och de olika kvalitativa nivåerna för var och en av dessa delar. Men nivå 1 i 

kategori E utgår med motiveringen att den gemensamma matrisen blir mer enhetlig med fem 

epistemiska nivåer istället för sex. Det är nivån kan tolka data och figurer (nivå 1) som inte finns med 

i det sammansatta analysverktyget. 
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Tabell 6 Analysverktyget TKE i matrisform 
Nivå Argumentstruktur 

baserat på TAP (T) 

Användandet av specifik 

biologisk kunskap (K) 

Epistemisk nivå (E) 

 
1 Påstående (C) Har inte tagit biologisk kunskap i 

beaktande   

 

Identifierar kontext för det område 
diskussionen gäller 

2 Påstående med data och/eller 

garant (CD, CW, CDW)   

 Har tagit felaktig biologisk kunskap i 

beaktande   

Identifierar relationer mellan kontext och 

exempel från det område diskussionen gäller. 

3 Påstående med data och/eller 

garant samt svagt villkor. 
CD/W(R) 

Har tagit icke specifik biologisk kunskap i 

beaktande   
 

Illustrerar teori med exempel från det område 

diskussionen gäller 

4 (Kedjor av) påståenden med data 
och/eller garant villkor 
CD(CD)WR    

Har tagit korrekt biologisk kunskap i 
beaktande   
 

Använder generell teori med anknytning till 
exempel från det område diskussionen gäller 

5 Påstående(n) med data och/eller 

garant samt flera villkor 
(CDWRR)                     

 Använder generell teori med anknytning till 

även andra exempel än datamaterialet. 

 

I kodningen i analysen så anges uppnådd nivå i analysverktyget TKE med kategori och nivå, t ex T3 

för nivå 3 i kategori T. 

 

1.3 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna studie är att med hypotesprövning som utgångspunkt, kunna dra slutsatser om hur 

elevernas förmåga att konstruera argument påverkas genom deltagande i en undervisningssekvens som 

innehåller en rollspelsdiskussion. Genom att använda analysverktyget TKE för att belysa kvaliteter i 

inspelade och skrivna argument som uttrycks i samband med ett levande rollspel, och med en kodning 

av de skrivna argumentens kvalitet i för- och eftertesterna, så möjliggörs hypotesprövning. Genom 

hypotesprövningen så undersöks om förmågan att konstruera argument påverkas signifikant av 

faktorerna konsensuskrav i rollspelsinstruktionen, av skriftlig återkoppling på skrivna argument och 

ytterligare inläsning av referensmaterialet efter genomförd rollspelsdiskussion.    

 

Undersökningen läggs upp för att kunna besvara forskningsfrågorna: 

1. Hur synliggörs elevernas förmåga att konstruera argument i skriftliga tester och i 

rollspelsdiskussioner genom att använda analysverktyget TKE? 

 

2. Vilka slutsatser kan man dra om hur elevernas förmåga att konstruera argument påverkas av 

faktorerna konsensuskrav, skriftlig återkoppling eller ytterligare studier av referensmaterial i ett 

levande rollspel genom att använda analysverktyget TKE vid analys av för- och eftertester och genom 

att göra en hypotesprövning med Wilcoxon’s teckenrangtest? 
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2. Metod 

 

Denna undersökning av elevers förmåga att konstruera argument i samband med ett levande rollspel 

bygger på den undersökning som genomfördes under höstterminen 2013 (Hansson, 2013). 

Undervisningssekvenserna som användes i studierna 2014 har utgångspunkter i teorier om lärande 

inom SSI och teorier om naturvetenskaplig argumentation som nämnts i 1.1 och 1.2. Designen av 

undervisningssekvensen påverkas dessutom på några punkter efter samråd med de i undersökningen 

deltagande lärarna. En undersökning av lärande bygger på teoretiska utgångspunkter och som utformas 

och modifieras i samverkan med deltagande lärare ryms inom det metodologiska ramverket 

designbaserad undersökning.  

 

Förutom att designbaserade undersökningar utgår från teorier som prövas så utmärker sig, enligt 

Brown (1992), designbaserad forskning genom att vara elevaktiv och genom att beakta faktorer som 

läroplan och lärare som forskare. Cobb, Confrey, DiSessa, Lehrer och Shauble (2003) lägger till att 

designexperiment också utvecklar teorier. Designbaserade studier inriktar sig inte på att bara fastställa 

vad som fungerar enligt redan existerande teorier. Allt eftersom nya antaganden genereras och kanske 

motbevisas utvecklas nya antagande för att prövas. Detta resulterar i cykler av nya uppfinningar och 

revisioner enligt Cobb et al. (2003). Centralt i designbaserade undersökningar är att lärandeteorier 

prövas och utvecklas i en naturlig kontext (Barab & Squire, 2004). I och med att undersökningen 

utförs i verkliga kontexter så kan man se om den undersökta om designen fungerar i praktiken 

(Collins, 2010). Att arenan för undersökningen är förflyttad från laboratoriet till klassrummet ger 

möjlighet att bedöma effekten av en design på systemet som helhet (Brown, 1992). Collins (2010) 

betonar vikten av deltagarnas, t ex lärarnas, betydelse vid utformningen av designen för försöket. Det 

förekommer att lärare och forskare upptäcker att en viss design inte fungerar. Det är då viktigt att 

analysera orsakerna till detta och vidta åtgärder för att komma tillrätta med det som inte fungerar 

(Collins, 1990). Genom att ta vara på deltagarnas synpunkter så produceras en fortlöpande analys av 

designen som bidrar till nya designprinciper.   

 
2.1 Designprocessen för utformning av undervisningssekvensen 
 

2.1.1. Studie 1 höstterminen 2013 (HT 2013) 
 

Under höstterminen 2013 genomfördes en första undersökning av lärande under ett rollspel om 

embryonala stamceller (Hansson, 2013). Inför denna undersökning designades ett rollspel som till 

formen baserades på ett rollspel om genteknik och etik (Bränden, 2010). Rollspelet om genteknik 

modifierades till SSI:n embryonala stamceller. Vid rollspelet 2013 genomfördes förtestet innan 

eleverna förberedde rollspelet genom att studera referensmaterialet och förbereda argument med stöd 

av skrivramarna. Ett eftertest genomfördes efter avslutad rollspelsdiskussion. Argumenten i testerna 

bedömdes med skolverkets kunskapskrav aspekt fyra som utgångspunkt. Det är troligt att användandet 

av skrivramarna med rader som min rolls ståndpunkt är, de bevis jag tänker stödja mig på är och 

argument mot min rolls ståndpunkt är (jämför påstående (C), grunder (D) och villkor (R)) bidrog till 

att förmågan att skriva argument av hög kvalitet är bättre efter undervisningssekvensen än innan.  

Antagandet sammanfaller med iakttagelser presenterade av Venville och Dawson (2010) som efter att 

ha studerat elevers argumentation framförde att användningen av skrivramar kan ha bidragit elevers 

förbättrade förmåga vid argumentation. Men antagligen påverkades förmågan att uttrycka argument av 

hög kvalitet även av andra delar av undervisningssekvensen. Förtestets placering i 

undervisningssekvensen som genomfördes HT 2013 innebar att det inte gick att fastställa om det var 

förberedelserna med hjälp av skrivramarna, om det var rollspelsdiskussionen eller andra aktiviteter i 

undervisningssekvensen som var av störst betydelse för utvecklingen av argument av hög kvalitet. 

Frågor väcktes gällande de olika aktiviteternas bidrag till att förmågan att uttrycka argumenten 

utvecklas under undervisningssekvensen. Dessutom väcktes frågor om vilka slags argumentkvaliteter 

som utvecklas under undervisningssekvensens olika aktiviteter. Baserat på dessa, och andra, 

utgångspunkter modifierades uppläggningen av undersökningen av hur argumentens kvalitet utvecklas 
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under rollspelet inför undersökningen av utvecklingen av argument under ett levande rollspel 

höstterminen 2014.  

 

2.1.2. Pilotstudien vårterminen 2014 

 

Ett levande rollspel om en SSI, val av drivmedel till kollektivtrafikens stadsbussar, genomfördes i en 

klass under vårterminen 2014. Resultat insamlades både i form av skrivna argument i för- och 

eftertester ljudinspelningar från rollspelsdiskussioner. Intrycken från denna undervisningssekvens var 

att rollspelsdiskussionen erbjuder ett tillfälle att använda argument vid en diskussion av en SSI där 

olika positioner företräds.  

 

2.1.3 Utgångspunkter för designprinciper som införs i studierna HT 2014 
 

Med utgångspunkt från de designprinciper som låg till grund för undersökningen HT 2013 planerades 

undersökningarna som genomfördes HT 2014. Nya faktorer som föreslogs av någon av de deltagande 

lärarna och kommunicerades med andra deltagande berörda lärare. En del faktorer som föreslogs 

infördes efter avstämning som en planerad designprincip i undersökningen. Hit hör ändringen av 

rollbeskrivningarna (se nedan). I vissa andra fall påverkades undersökningens uppläggning av faktorer 

som hade utgångspunkter i uppläggningen av undervisningssekvensen. Hit hör tidpunkter för 

genomförandet av testerna. Ändringar av uppläggning av det slaget genomfördes inte ursprungligen 

för att föra in nya faktorer i undersökningen men konsekvensen blev ändå att nya faktorer kunde 

studeras och nya designprinciper kunde läggas till.          

 

Designprinciper som behålls från undersökningen HT-2013 till de fortsatta undersökningarna är 

 

1. Användandet av skrivramar vid förberedelserna inför rollspelsdiskussionen. 

2. Rollspelsdiskussionen utgår från en dagordning som har en uppläggning som är formulerad  

    för att erbjuda möjlighet att använda argument av den karaktär som undervisningssekvensen ska  

    erbjuda möjligheter att öva. 

 

2.1.4. Studie 1 höstterminen 2014 (HT 2014 studie 1) 
 

Undervisningssekvensen för studie 1 HT 2014 fastställs 

 

Både den inledande studien HT 2013 och pilotstudien har indikerat att en rollspelsdiskussion där 

eleverna utgår från en dagordning med verkar skapa förutsättningar för att deltagande elever är aktiva i 

diskussionen kring dagordningen och i eleverna i rollspelsdiskussionen uttrycker argument som 

innehåller grunder (D) där naturvetenskapliga begrepp och förklaringar används. En av dagordningens 

punkter är:  

 

Tidsgränsen för forskning på embryonala stamceller ifrågasätts av bioteknikföretag, forskningsinstitut 

och intresseorganisationer. Ska tidsgränsen kvarstå i kommande lagtext? 

 

Även om aktiviteterna i den undervisningssekvens som användes HT 2013 behålls så ersätts 

benämningen rollspel för undervisningssekvensen från och med HT 2014 studie 1 med levande 

rollspel. Läraren Kristina (fingerat namn) har under designprocessen bidragit till att uppdatera 

rubriceringen av de undervisningssekvenser som genomfördes HT 2014 och menar att pedagogiskt 

lajv eller edu-larp kanske vore ännu bättre beteckningar på dessa. 

 

I studie 1 HT 2014 iscensätts ett kommittémöte med konsensuskrav vid rollspelsdiskussionen.  

I rollspelsinstruktionen står det: 

   

Det är viktigt att ni uppnår en överenskommelse om  kommitténs syn gällande de frågor som finns på 

dagordningen. Forskare väntar på regeringens beslut! Som enskilda kommittémedlemmar är det 
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lämpligt att ni i begränsad utsträckning driver er rolls ståndpunkter i kommittémötet. Var 

diplomatiska! Det är viktigt att uppnå konsensus gällande dagordningens frågor. 

 

Rollbeskrivningarna fastställs 

 

Vid kommunikationen med de deltagande skolorna inför undersökningarna 2014 framkom det att 

lärarna Maria och Catharina (fingerade namn) var intresserade av att genomföra 

undervisningssekvensen i samverkan med lärarna i religionsämnet som en ämnesövergripande 

undervisningssekvens. För att undervisningssekvensen skulle ha en starkare koppling till det centrala 

innehållet i religionsämnet så lades det fram synpunkter på att rollernas beskrivningar skulle baseras 

på olika etiska synsätt.  

   

Med detta önskemål som utgångspunkt så togs nya rollbeskrivningar fram i samverkan med läraren 

Maria. Att företräda en viss etisk utgångspunkt innebär att den som innehar rollen ska förstå rollens 

etiska inriktning och sedan förbereda argument med naturvetenskapliga utgångspunkter.  

De framtagna rollbeskrivningarna byggde på olika etiska de utgångspunkterna nyttoetikern, 

sinnelagsetikern, regeletikern och konsekvensetikern.  

De designprinciper som läggs till under studie 1 HT 2014 är 

 

3. Rollbeskrivningarna med olika etiska utgångspunkter. 

4. Konsensuskravet i rollspelsinstruktionen. 

5. Tidsramarna för undervisningssekvensen fastställs inte men rollspelsdiskussionen tar ett lektions- 

     pass i anspråk. 

6. Alla tester som eleverna gör är bedömningsunderlag. 

 

2.1.5. Studie 2 höstterminen 2014 (HT 2014 studie 2) 
 

I studie 2 HT 2014 provas en ny designprincip i rollspelsdiskussionen. Det finns inga krav på att 

konsensus ska uppnås i rollspelsinstruktionen. I rollspelsinstruktionen står det: 

 

Ert gemensamma utlåtande gällande frågorna i dagordningen behöver inte vara en gemensam 

överenskommelse men ska vara en gemensam formulering av kommitténs syn på de frågor som står i 

dagordningen.  

 

Läraren Britta vid Parkskolan (fingerade namn) föreslog att man kunde studera argumentens kvalitet 

vid ytterligare ett tillfälle, då skrivningen för det område som stamcellsavsnittet ingick i genomfördes. 

Detta förslag låg till grund för utvecklingen av designen vid genomförandet av studie 2 HT 2014. Det 

blev nu möjligt att studera hur eleverna förmåga att konstruera skrivna argument påverkas genom 

aktiviteter efter rollspelsdiskussionen eftersom skriftliga argument skulle samlas in vid ytterligare ett 

tillfälle. I bägge klasser som deltog i studie 2 HT 2014 gavs skriftlig återkoppling på de argument som 

eleverna hade skrivit vid eftertestet. Dessutom erbjöds tillfälle till diskussioner mellan elever om de 

argument de hade skrivit och den återkoppling de hade fått vid lektionstillfället då eleverna fick ta del 

av den skriftliga återkopplingen. Återkopplingen är en faktor i studie 2 HT 2014 vid sidan av den 

sedan tidigare planerade faktorn inget konsensuskrav i instruktionen för rollspelsdiskussionen. Man 

kan diskutera om det dessutom är en faktor resultatmaterialet från studie 2 HT-2014 innehåller skrivna 

argument från en skrivning.  Men enligt designprincip 6 så gäller det förhållandet att skrivna argument 

i samtliga eftertester också är bedömningsunderlag så att resultatmaterial från en skrivning studeras ses 

inte som en faktor som skulle kunna ligga till grund för en ny designprincip.   

 

De designprinciper som lades till under studie 2 HT 2014 var 

 

7. Rollspelsdiskussionen följs upp med ett lektionspass där eleverna får skriftlig återkoppling på 

skrivna argument från eftertesten och möjlighet att diskutera de egna argumenten och den återkoppling 

de har fått med klasskamrater.  
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8. Inget konsensuskrav uttrycks i rollspelsinstruktionen. 

 

2.1.6. Studie 3 höstterminen 2014 (HT 2014 studie 3) 
 

Då rollspelet genomfördes vid Alléskolan (fingerat namn) påverkades resultatinsamlingen genom 

eleverna ville eleverna ha ytterligare tid till förberedelser. Läraren Annika (fingerat namn) accepterade 

att flytta rollspelet till följande lektion. Denna förändring i planeringen gäller tidpunkterna för 

resultatinsamlingen i samband med rollspelet vid Alléskolan. Men konsekvensen blev att det mellan 

förtest och eftertest fanns ytterligare tid för förberedelser innan rollspelsdiskussionen. Dagordningen 

vid rollspelsdiskussionen vid Alléskolan innehåller inget konsensuskrav. 

 

När undervisningssekvensen genomfördes på Kyrkskolan (fingerat namn) så delade läraren Catharina 

(fingerat namn) upp klass 6 på i delar, 6a och 6b, som genomförde rollspelsdiskussionerna vid två 

olika tillfällen under samma vecka. För eleverna ingick i 6a genomfördes rollspelsdiskussionen passet 

efter förtestet. Det innebar att det efter rollspelsdiskussionen för grupp 6a följde några dagar med 

möjlighet till ytterligare inläsning av referensmaterialet innan eftertestet genomfördes.  

 

För eleverna som ingick i grupp 6b så genomfördes eftertestet direkt efter rollspelsdiskussionen. 

Men då hade eleverna som ingick i 6b möjlighet till ytterligare inläsning av referensmaterialet innan 

rollspelsdiskussionen. Denna uppläggning liknar den som genomfördes vid Alléskolan fast rollspelet 

vid Kyrkskolan hade en dagordning med konsensuskrav. 

 

Klasserna 5 och 6 behandlas i sammanställningen som tre grupper eftersom det fanns två olika 

tidpunkter för genomförandet av rollspelsdiskussionen i klass 6. Klasserna 5 och 6 kan inte 

sammanräknas eftersom en klass genomför rollspel med konsensuskrav och den andra rollspel utan 

konsensuskrav.  

 

Den designprincip som lades till under studie 3 HT 2014 var 

 

9. Möjlighet till ytterligare inläsning av referensmaterialet erbjuds mellan för och eftertestet. 
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Figur 2 Sammanfattning av designprocessen med designprinciperna DP 1- DP 9 
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2.2 Designprocessen för resultatinsamlingen 
 

Vid undersökningen HT 2013 genomfördes ett förtest i samband med introduktionen av 

undervisningssekvensen och ett eftertest efter avslutat kommittémöte. De skrivna argumenten i 

testsvaren jämfördes med Skolverkets kunskapskrav av de lärare som medverkade i 

rollspelsundersökningen 2013. Resultatinsamling av skriftliga argument från för- och eftertester 

utgående från frågor som liknar de som återfinns i dagordningen behålls men inför undersökningen 

2014 utökades resultatinsamlingen och analysen fördjupas. 

 

Eftertestets placering behölls men förtestets placering flyttades inför undersökningen HT 2014 studie 1 

till att äga rum mellan förberedelsepassen och genomförandet av rollspelsdiskussionen. Bakgrunden 

till denna ändring var att läraren Maria (fingerade namn) menade att man kan ha synpunkter på att 

studera även förberedelseperioden då denna har olika omfattning hos de olika deltagande skolorna. 

Men själva rollspelsdiskussionen har ungefär samma omfattning så om förtestet genomförs direkt 

innan rollspelsdiskussionen och eftertestet direkt efter så blir resultaten från de olika klasserna mer 

jämförbara. Designprincipen 5 blev en konsekvens av detta förslag. 

  

De tidigare nämnda diskussionerna med Britta hade utgångspunkter i hur resultaten samlas in men fick 

konsekvenser för designprincip 7. Diskussionen med Annika och med Catharina handlade om 

tidpunkten för rollspelsdiskussionerna och fick konsekvenser för när testerna gjordes i förhållande till 

rollspelsdiskussionerna. I denna ändring kan resultaten från studie 3 HT 2014 visa hur ytterligare 

studier av referensmaterialet före eller efter rollspelsdiskussionen kan påverka argumentkvaliteten. 

 

Förutom resultatinsamlingen skedde även genom ljudinspelning av rollspelande gruppers diskussioner 

med en Zoom H2 digital inspelningsenhet. De utvalda inspelade diskussioner som användes 

transkriberas och ur dessa transkript valdes excerpt ut till den fortsatta analysen. 

 

Analysen av de skriftliga argument som uttrycktes vid undersökningarna 2014 skedde med 

analysverktyget TKE. Resultaten från för- och eftertesten kodas och hypotesprövning skedde med 

Wilcoxons teckenrangtest för hypotesen att elevernas förmåga att konstruera argument ändras från för- 

till eftertestet. 

 

2.3 Urval  
 
Inför undersökningarna HT-2014 tillfrågades lärare vid fem gymnasieskolor i en kommun. Samtliga 

dessa skolor erbjuder studier på naturvetenskapsprogrammet. Tre av dessa skolor medverkar i 

undersökningen. Dessutom tillfrågas lärare vid gymnasieskolor i två andra kommuner. En skola från 

en annan kommun deltar i undersökningen.  

 

Klusterurval av den förstnämnda kommunen tillämpades och stratifierat urval tillämpas också 

(Bryman, 2013) eftersom endast större skolor har tillfrågats.  De skolor som har tillfrågats är utvalda 

baserat på stratifierat urval genom att de är stora gymnasieskolor med väl etablerad undervisning 

biologi i flera parallellklasser på det naturvetenskapliga programmet. På de skolor som har valts ut har 

erbjudande om att medverka till datainsamlingen nått alla lärare som undervisar i kurserna Biologi 2 

på det naturvetenskapliga programmet. De lärare som väljer att medverka i studien ligger till grund för 

urvalet av eleverna från de deltagande skolorna. De andra kommunerna har valts ut genom 

bekvämlighetsurval baserat på praktiska skäl som goda bussförbindelser till den förstnämnda 

kommunen.  

 
2.4  Resultatbearbetning och hypotesprövning. 
 

Argument från excerpten analyseras med TKE som utgångspunkt. Underlaget från dessa analyser 

används för att på ytterligare ett sätt visa att TKE synliggör elevernas förmåga att konstruera 
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argument. Även argumenten i för- och eftertesterna analyseras med TKE och resultatet av analysen 

kodas. Hypotesprövning genomförs, med de kodade resultaten från TKE-analysen som utgångspunkt,   
för att avgöra om elevernas förmåga att konstruera argument har förbättrats signifikant från för- till 

eftertestet. Denna hypotesprövning är möjlig eftersom nivåerna i TKE analysschemats tre 

analysklasser kan rangordnas då en högre klass innebär högre ställda krav på kvaliteten hos 

argumentet. De rangordningsbara analysklasserna utgör därmed ordinalvariabler (Bryman, 2013). För 

variabler av denna typ kan man fastställa ett medianvärde. 

  

Ett underlag som det ovan beskrivna resultatmaterialet kan betraktas som parvisa observationer 

Wilcoxons teckenrangtest kan användas för att undersöka om olika undervisningsmetoder ger en 

signifikant skillnad i ett färdighetstest (Körner & Wahlgren, 2006) eller då man vill fastställa om det 

föreligger en signifikant skillnad mellan resultaten i för- och eftertester (Venville & Dawson, 2010) 

 

De uppnådda nivåerna från för- och eftertesterna eller eftertesterna och skrivningen kan ses som 

parvisa observationerna och kan undersökas med Wilcoxons teckenrangtest.  

 

Fördelen med att använda Wilcoxons teckenrangtest är att det är möjligt att behålla antalet kvalitativa 

kategorier (exempelvis fem inom kategorin T i TKE) utan att det försvårar hypotesprövningen. Fem 

kategorier kan däremot vara för många om man använder chi två testet för hypotesprövningen 

eftersom detta test kräver en viss minsta frekvens per klass. Ytterligare en fördel med Wilcoxons 

teckenrangtest är att det går att genomföra på ett begränsat antal observationspar, t ex åtta 

observationspar (Wilcoxon, 1945). 

En svårighet är om de differenser som studeras i Wilcoxons teckenrangtest uppgår till noll vilket är 

fallet om observationernas värden är lika. Om så är fallet så räknas dessa observationer inte med i 

rangsumman. Resultatet blir att rangsumman baseras på färre observationer än man faktiskt har. Ett 

annat problem med Wilcoxons teckenrangtest är att den signifikanta ändring man kan påvisa kan bero 

på att de studerade argumentens kvalitet har ökat eller minskat om man jämför för- och eftertestet.  

 

Hypotesen H1 vid prövning med Wilcoxons teckenrangtest är att det föreligger en positiv eller negativ 

differens mellan de parvisa observationernas värden. Den tvåsidiga mothypotesen H0 är att det inte är 

någon skillnad mellan de värden de parvisa observationerna antar. 

 

Vid beräkning av signifikansnivåerna har IBM:s program SPSS version 22 använts vid beräkningarna. 

I resultatdokumentet redovisas den positiva och negativa rangsumman och signifikansnivån för de 

aktuella rangsummorna. När man väljer signifikansnivån så bestämmer man hur stor risk man är 

beredd ta för att dra felaktiga slutsatser. Vanligen sätter man denna gräns till 5 % (Körner & 

Wahlgren, 2006). Om beräkningsprogrammet fastställer att signifikansnivån är mindre än 0,05 

(p<0,05) för de parvisa observationerna i ett datamaterial som testas med Wilcoxons teckenrangtest så 

accepteras H1 enligt testet och den valda signifikansnivån 5 %. 

2.5 Etiska aspekter 

 
I studien har resultatmaterial som samlats in från lärare i deltagande klasser och deras elever. Det 

skriftliga resultatmaterialet som har legat till grund för denna studie har dessutom utgjort 

bedömningsunderlag. Detta har fått konsekvenser för möjligheten att upprätthålla 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002) för detta material. Rollspelsdiskussionen har dock inte 

utgjort bedömningsunderlag. Därför har inspelningarna inte hanterats i sammanhang utanför denna 

undersökning vilken bidrar till att konfidentialitetskravet  (Vetenskapsrådet, 2002) för dessa 

inspelningar kan uppfyllas.   

 

Informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002) har beaktats genom att de deltagande klasser har ett 

informationsblad om undersökningsuppläggning och syfte. I detta har också presenterat ramarna för 

datamaterialets användning 
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Eleverna har efter information fått välja om deras skrivna argument och deras inspelade 

rollspelsdiskussioner får användas och då har de (eller deras målsmän om de är under 18 år) fått skriva 

under ett kontrakt där de godkänner detta. Därmed har samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002) 

tillämpats.  

De synpunkter som lärarna har framfört under designprocessen är beskrivna under 2.1. Lärarnas 

medverkan återges även i samband med diskussionen av validitet under 2.7. I bägge dess texter uppges 

fingerade namn på lärarna så konfidentialitetskravet har därmed beaktats. Användandet av dessa 

återgivna synpunkter godkändes efter genomläsning av de berörda lärarna för att uppfylla 

samtyckeskravet. Namnen som har använts på de deltagande skolorna är skolnamn som förekommer 

på flera skolor i Sverige men de deltagande skolorna i denna undersökning heter inte det de kallas för i 

denna text utan är fingerade. Detta är ytterligare ett sätt att beakta konfidentialitetskravet i denna 

undersökning. 

 
2.7 Validitet och reliabilitet 

 

Reliabilitetet är ett mått på i vilken utsträckning ett instrument som används eller ett tillvägagångssätt 

ger samma resultat vid två olika tillfällen eller under i övrigt lika omständigheter (Bell, 2006). 

Reliabiliteten i denna undersökning påverkas av analysverktygets utformning, av användningen av 

analysverktyget och av hypotesprövningen. Tillvägagångssättet vid resultatinsamlingen och 

variationer i tillvägagångssättet vid genomförandet av undervisningssekvensen utgör däremot 

utgångspunkter för olika designprinciper (se ovan). Analysverktyget är sammansatt av tre delar som 

utprovats och dokumenterats i tidigare undersökningar (se 1.2.2). Förutsättningarna att kunna uppnå 

förhållandevis hög grad av reliabilitet vid användning av analysverktyget är därmed god. I 

reliabilitetsdiskussionen i metoddiskussionen, kapitel 4, stäms den i tidigare undersökningar fastställda 

interbedömarreliabiliteten av mot analyser av argument gjorda av olika bedömare i denna studie och  

det avtryck som tolkningen av analysverktyget ger på reliabiliteten utvecklas. 

 

Validitet är ett mått på om en viss fråga mäter eller beskriver det man vill att den ska den ska mäta 

eller beskriva (Bell, 2006). Även validiteten i denna undersökning påverkas av analysverktygets 

utformning. Om de argumentkvaliteter som analysverktyget fångar upp också är argumentkvaliteter 

som ger avtryck vid bedömning enligt kunskapskravet för biologi 2 aspekt 4 så är resultaten från 

denna undersökning av värde för lärare som vill dra slutsatser av resultaten från denna undersökning 

för elevernas möjlighet att uppnå goda studieresultat. Om kvaliteter i ett argument som ger avtryck vid 

TKE- analys också ger avtryck vid bedömning enligt skolverkets kunskapskrav för biologi aspekt 4 så 

stärker  ju detta  av att analysverktyget faktiskt avspeglar kvaliteter hos ett argument. 

 

Men det kan finnas kvaliteter i argument som analysverktyget inte fångar upp. Läraren Maria (fingerat 

namn) framför att det saknas underlag för bedömning av konsekvenser av ett påstående i 

analysverktyget. Ingrid pekar på att det kan vara av värde att använda grunder med ekonomiska 

utgångspunkter i kombination med naturvetenskapliga specifika kunskaper i argumenten och att 

analysverktyget inte riktigt lyfter fram sådana kvaliteter. Validiteten hos analysverktyget som underlag 

för en komplett utvärdering av betydelsen av undervisningens uppläggning för studieresultaten 

kopplade till kunskapskravet aspekt 4 är mot bakgrund av dessa synpunkter inte helt säkerställd.  

TKE-analysens överensstämmelse med bedömning av argument enligt skolverkets kunskapskrav 

aspekt 4 redovisas under resultat och kommenteras i metoddiskussionen. 

 

Den externa validiteten belyser huruvida resultaten från undersökningen har värden utanför den 

specifika undersökningskontexten (Bryman, 2013). Undersökningen har bedrivits på fyra skolor i två 

olika kommuner. Det är sannolikt att resultaten från denna undersökning är relevanta för även för 

skolor i andra kommuner. 
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3. Resultat 
 
3.1 Analys av skrivna argument med analysverktyget TKE 

 

Två slumpvis utvalda elevers argument från för- och eftertesterna analyseras med analysverktyget 

TKE.  

Elev 1 förtest  

 

Man kan med hjälp av forskning på stamceller hitta behandlingar på sjukdomar som det inte 

finns botemedel till som Parkinssons, cancer, diabetes mm. När behandlingen har blivit upptäckt 

så kan man bota människor med sjukdomar tidigt innan det har blivit värre. 

Till sådana svåra sjukdomar är det svårt att hitta en behandling så det kräver mycket resurser 

samt mycket tid för att se effekterna om det har hjälp att behandla sjukdomen eller ej. 

Påståendet (C) ”Man kan med hjälp av forskning på stamceller hitta behandlingar” stöds av grunden 

(D) ”Det är redan bevisat med vissa organ som hornhinna och blodbildande stamceller vid 

benmärgstransplantation vid leukemi”. Villkor (R) saknas och det innebär att nivån T2 uppnås. 

 

Eleven använder korrekta och specifika biologiska kunskaper med hänvisning till konkreta sjukdomar 

och inga betydande felaktigheter. Nivå K4 uppnås därmed i avseendet specifika kunskaper men den 

epistemiska nivån är E0 eftersom eleven inte identifierar kontexten för någon biologisk teori och 

modell.  

 

Tabell 7 uppnådd argumentkvalitet för elev 1 i förtestet 

 Argumentstruktur (T) Användandet av specifik  

biologisk kunskap  (K) 

Epistemisk nivå (E) 

 

Nivå   T2 K4 E0 

 

Elev 1 eftertest 

 

Embryonala stamceller kan användas i väldigt många sammanhang, t ex till att bota sjukdomar, 

reparera skadade organ eller till och med till att odla nya organ. Man borde få använda 

stamceller inom forskningen så att man kan hjälpa folk som behöver det. Men det finns också 

sätt att hjälpa folk utan embryonala stamceller. Man kan med hjälp av dagens kunskap låta 

specialiserade celler gå baklänges och sedan låta dem specialisera sig till det man vill för att 

hitta ett botemedel för en större sjukdom. 

 

Att använda embryonala stamceller kan vara farligt också. Kroppen kan stöta ifrån sig de organ/ celler 

som man har skapat eller så kan det leda till cancer eller andra saker som vi inte vet om. Men än så 

länge har det gått bra de gånger man har använt ESC. 

 

Till påståendet (C) ”Man borde få använda stamceller..”  redovisas belägg (D )  ”..kan användas till att 

bota sjukdomar..”  och villkor (R )” ..kan stöta bort.. cancer ” men dessa förklaras inte och räknas 

därför som ett svagt villkor (R). Sammantaget uppnås T3. 

 

Eleven använder korrekta och specifika biologiska kunskaper med hänvisning till konkreta sjukdomar 

med felaktigheter i det ospecifika ”än så länge har det gått bra”. Nivå K3 i avseendet specifika 

kunskaper uppnås därmed. Eleven relationer till det ämne diskussionen gäller genom att använda ”låta 

gå baklänges och sedan specialisera dem”. Den epistemiska nivån uppgår till E2 därmed.  
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Tabell 8 uppnådd argumentkvalitet för elev 2 i eftertestet. 

 Argumentstruktur (T) Användandet av specifik 

biologisk kunskap (K) 

Epistemisk nivå (E) 

Nivå   T3 K3 E2 

 

Elev 2 förtest 

 

Det kan bota många kroniska sjukdomar som Parkinssons och diabetes. Det kan dock ses som 

att man forskar på levande individer. Ett embryo ska ju sedan bli en individ. Det har ju dock 

inget nervsystem och hjärta. När man forskar på det får man bara forska på embryon som är 

mindre än 14 dagar gammalt. Eftersom embryot inte har något medvetande kan man inte säga 

att man forska på en människa. 

 

           Man kan som sagt bota många sjukdomar. Om det går fel så kan kroppen stöta bort 

stamcellerna eller i värsta fall utveckla cancer. Men om forskningen hjälper fler än den skadar är 

det värt att fortsätta. 

 

Påståendet (C): ”det kan bota kroniska många sjukdomar” är otydligt uttryckt men grunder (D) finns 

genom att specifika sjukdomar anges. För villkoret (R1) ”det kan ju ses som …” anges grunden ” det 

har ju inget nervsystem..”.Villkoren (R2 och R3) ”.. kan kroppen stöta bort stamcellerna och utveckla 

cancer” anges men förklaras inte. Eftersom villkoren är korrekta så kan de anses som starka. Man kan 

se att strukturellt är argumentet av den högsta kvaliteten CDRR, nivå T5. 

 

Eleven använder specifika biologiska kunskaper genom hänvisning till Parkinssons sjukdom, därmed 

uppnås K4. Modellen för embryots utveckling används med relationer till det område diskussionen 

gäller ”har inte hjärta” relation till om det är rätt att använda ESC eller ej. Den epistemiska nivån 

uppgår till E2. 

 

Tabell 9 uppnådd argumentkvalitet för elev 2 i förtestet. 

 Argumentstruktur (T) Användandet av specifik 

biologisk kunskap(K)  

Epistemisk nivå (E ) 

 

Nivå   T5 K4 E2 

 

Elev 2 eftertest. 

 

ESC (embryonala stamceller) kan bota många livshotande sjukdomar . Konsekvenserna av att 

använda ESC kan vara att det leder till cancer eller att kroppen stöter bort dem. De positiva 

konsekvenserna överväger dock då det kan bota flera svåra sjukdomar som Parkinssons och 

diabetes. Det kan ses som oetiskt att forska på ett embryo som skulle kunna bli ett liv. Men 

eftersom man bara får forska då det är under 14 dagar så kan det inte räknas som ett liv. Det har 

varken nervsystem eller hjärta. Det finns ingen risk att sjukdomar överförs med stamcellerna 

eftersom de behandlas sterilt i ett lab. Kloning av ens egna stamceller skulle kanske kunna vara 

ett bättre alternativ än embryonala stamceller. Då slipper man risken för bortstötning och cancer 

eftersom det är ens eget DNA. Man slipper även de etiska problemen med att ett embryo inte 

kan berätta om vad det tycker osv. Det är dock ganska komplicerat att klona människor men 

man borde satsa på forskning inom det området. Det är även ens eget val om man vill att 

forskning ska bedrivas på ett embryo från ens egen kropp. Man får välja själv om man vill ta 

emot stamceller. Om man är tillverkad med IVF (in vitro fertilisering), kan jag inte säga att det 

är synd om de potentiella syskonen skulle gå till stamcellsforskning. Jag tycker faktiskt att det är 

rätt coolt. Det är de svagaste embryona som går till forskning och det är inte ens säkert att de 

skulle kunna utvecklas till foster. 
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Till påståendet (C) ”ESC kan bota många livshotande sjukdomar” finns grunder (D) genom att 

Parkinssons sjukdom anges. Villkor (R1) ” kan ses som oetiskt …” som relateras till grunder men  

även villkor (R2 och R3) i form”..kan stöta bort och utveckla cancer” ingår i argumentet. Nivå T5, 

CDRR, uppnås i detta argument. Eleven använder specifika kunskaper genom hänvisning till specifika 

sjukdomar och då uppnås K4. Modellen för embryots utveckling är används med relationer till det 

område diskussionen gäller ” har inte hjärta” ur modellen för fosterutveckling med relation till om det 

är rätt att använda embryonala stamceller.  Eleven identifierar även relation till modellen för 

embryoutveckling och det område diskussionen gäller genom ” ..om man är tillverkad med IVF..” . 

och ”det har varken nervsystem eller hjärta”. Man kan inte säga att eleven använder en generell teori 

bakom differentiering som det hade varit om eleven exempelvis hade utvecklat resonemangen om 

olika typer av stamceller. Även i eftertestet uppnås den epistemiska nivån E2.  

 

Även om eleven redovisar mer komplex biologisk kunskap i eftertestet genom utförligare förklaring 

av villkoren är det inget som avspeglas i analysen med TKE.   

 

Tabell 10 uppnådd argumentkvalitet för elev 2 i eftertestet. 

 Argumentstruktur(T)  Användandet av specifik  

biologisk kunskap (K) 

Epistemisk nivå (E) 

 

Nivå  T5 K4 E2 

 

 

Om man mot bakgrund av analysen jämför de argument som konstruerats av elev 1 och elev 2 så ser 

man genom TKE analysen att de argument som elev 2 konstruerar i både för och eftertesten håller 

högre kvalitet än de argument som elev 1 konstruerar. Zohar och Nemets analysverktyg som tar fasta 

på tillämpningen av specifik biologisk kunskap (K) ger information om argumentens kvalitet som 

kompletterar den belysning av struktur som del T om argumentet innehåller grunder (D) och i bägge 

dessa avseenden ger TKE analysen information elevernas förmåga att konstruera argument. Även 

analyserna av den epistemiska nivån (E) ger information om skillnader mellan argumentens kvalitet 

vid jämförelsen av argumenten skrivna av elev 1 och elev 2.   

 

3.2 Analys av excerpt från inspelade rollspelsdiskussioner med  
      analysverktyget TKE. 

 
Ljudinspelning genomfördes av samtliga rollspelsdiskussioner i den ena deltagande kommunen. Två 

inspelningar valdes ut genom stratifierat urval (skola och rollspelsvariant) och slumpmässigt urval 

(elevgrupp i den utvalda skolan) och transkriberades i sin helhet. En analys som baseras på 

analysverktyget genomförs på utvalda excerpt av dessa transkriptioner.    

 

Excerpt 1 från rollspelsdiskussion 1. 

Rad Elev Uttalande 

34 Elev 5 Ja faktiskt, ja det där med 14 dagar.. det är ju inte bevisat att det händer någonting 

efter 14 dagar.. 

35 Elev 6 Nej 

36 Elev 5 Det är ju bara det att det inte inte är bevisat. 

37 Elev 5  Det är bevisat att man inte känner någonting före 14 dagar men inte  

bevisat att man känner något efter 14 dagar.  

38 Elev 5  Men om dom kommer på att dom inte känner någonting på.. 

39 Elev 7  ..två månader… 

40 Elev 5  ..21 dagar..då kan man ju höja den till 21 dagar. 

41 Elev 6 Som konsekvensetiker skulle jag då kunna tänka mig att överskida gränsen och se 
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om man kunde hålla på längre. 

42 Elev 6 ..  men för tillfället vet vi inte.. 

43 Elev 5  .. och då får vi behålla den vid 14 dagar..för säkerhets skull. 

44 Elev 7  .. om man inte skulle kunna forska på hur länge dom skulle kunna känna smärta att 

faktiskt utsätta embryot för eventuell smärta. 

45 Elev 7  ..då skulle man kunna höja den om man skulle kunna visa att den inte känner smärta 

efter en ännu längre tid. 

Elev 5 uttrycker påståendet (C) att tidsgränsen skulle kunna ”höjas till 21 dagar” i rad 40 med 

hänvisning till belägget (D) ”bevisat att man inte känner någonting före 14 dagar men inte bevisat att 

man känner något efter 14 dagar ” i rad 37.  I diskussionen presenteras villkoret (R) ”..  men för 

tillfället vet vi inte..” , rad 42, som även det bygger på grund (D)  i rad 37. Gruppens gemensamma 

försiktiga ställningstagande blir att tidsgränsen behålls” .. och då får vi behålla den vid 14 dagar..för 

säkerhets skull” rad 43 med  villkor i rad 44 och rad 45 ”om man inte skulle kunna forska på hur länge 

dom skulle kunna känna smärta att faktiskt utsätta embryot för eventuell smärta ”..då skulle man 

kunna höja den om man skulle kunna visa att den inte känner smärta efter en ännu längre tid.”  

Grunden ” det bevisat att man inte känner någonting före 14 dagar men inte bevisat att man känner 

något efter 14 dagar” i rad 37 är ospecifikt och då uppnås nivå K3 i analyskategorin K eftersom efter 

det är oklart om ”efter14 dagar ” avser de första dagarna efter 14 dagar eller en längre tid än så. Den 

epistemiska nivån E2 uppnås eftersom man ser en relation mellan modellen för fosterutvecklingen och 

diskussionen om tidsgränsen.  

Excerpt 1 är från en rollspelsdiskussion med konsensuskrav. Konsensuskravet uppmärksammas av 

eleverna då de i rad 40” ..21 dagar..då kan man ju höja den till 21 dagar.” och rad 43 ”.. och då får vi 

behålla den vid 14 dagar..för säkerhets skull ” stämmer av åsikterna om tidsgränsen. 

 

Excerpt 2 från rollspelsdiskussion 1 

Rad Elev Uttalande 

59 Elev 7 ..så länge det inte skadar någon 

Då har vi kommit fram till att vi är överens. 

60 Elev 5 Perfekt 

I slutet av diskussionen (rad 59) så stämmer elev 7 och elev 5 av att de är överens i ”. Då har vi 

kommit fram till att vi är överens”. Att konsensuskravet ger ett avtryck i denna rollspelsdiskussion 

märks i rad 59. 

 

Excerpt 3 från rollspelsdiskussion 2 

Rad Elev Uttalande 

 

4 Elev 9 Men tidsgränsen kan ju flyttas fram… då kan man ju ta upp det här med abort. 

Abort är ju tillåtet till… 

 

I den rollspelsdiskussion som excerpt 3 är hämtat från är det inte konsensuskrav men det präglar inte 

diskussionen. Eleverna föreslår positioner som de ändrar fortlöpande under diskussionen. Tidsgränsen 

relateras inledningsvis till tidsgränsen för abort.  

 

Excerpt 4 från rollspelsdiskussion 2 

 

Rad Elev Uttalande 

 

75 Elev 11 Så en tidsgräns behövs men frågan är hur lång den ska vara 

76 Elev 8 Dom flesta vill ju inte ens forska om det..om embryonala.. precis där i början .. fast 

inge borde ha chansen att forska vidare. 
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77 Elev 10 Jo men utifrån mitt perspektiv som nyttoetiker så är det så att..som ni säger …om det 

man vill ha ut av stamceller så vinner man ju egentligen inget på att fortsätta forska 

efter två veckor eftersom att då blir det ju mer specialiserade celler. Men om man är 

ute efter att forska om mer specialiserade celler så borde det inte vara något problem 

eftersom barnet varken känner eller har något medvetande 9 (känsel) eller vecka 28 

för medvetande så det är jättelång tid kvar men det är ändå bra att man har en gräns 

78 Elev 9 Ja och forskningen vill ju inte bara utnyttja de embryonala stamceller utan också se 

hur de specialiserar sig och då är det alltså efter…  

79 Elev 11  ..och då är de så att de vill? 

80 Elev 9 ..ja de vill titta även efter två veckor för då begränsar den ju…  

81 Elev 11 Ja det är därför jag menar att man borde ha en striktare tidsgräns. Man kollar hur den 

specialiserar sig och oops så har det gått flera veckor.  

82 Elev 9 Så en lösning skulle vara att inte ta bort gränsen utan förlänger den. 

83 Elev 10 Ja precis ..förlänger den. 

84 Elev 9 Inte så pass mycket att fostret kommer till lidande.  

85 Elev 8 Borde det inte vara samma tidsgräns som abort… 

86 Elev 10 Åtta , men om man sätter..  

87 Elev 8 …samma tidsgräns som abort i så fall. 

88 Elev 10 ..kanske åtta veckor, precis innan den… 

89 Elev 9 Åtta till tolv veckor. 

 

Excerpt 5 från rollspelsdiskussion 2 

 

Rad Elev Uttalande 

 

99 Elev 10 Men ..åtta veckor kanske…innan den börjar få känsel. 

100 Elev 11 Men vi vill ju arbeta med cellerna och inte med fostret. Vi vill ju inte att det ska 

utvecklas och ..så jag tycker fortfarande att fjorton dagar är okej….kanske till och 

med tre veckor men … 

101 Elev 10 Tre veckor skulle vara bra. Det är ganska mycket bra kunskap man skulle kunna få ut 

av celler som specialiserar sig… 

102 Elev 11 Visst, det finns kanske några undantag som gör att man kan böja på reglerna lite 

grann… men den allmänna regeln borde vara det vi har nu , kanske förlänga den med 

en halv eller en hel vecka. 

103 Elev 9 .. men bara för att vara på den säkra sidan…vi vet ju inte hur mycket tid, forskarna, 

hur mycket tid dom behöver. 

 

Elev 11 börjar med att föreslå: ” Så en tidsgräns behövs men frågan är hur lång den ska vara” i rad 75. 

I rad 82 håller elev 9 med om att tidsgränsen behövs ”Så en lösning skulle vara att inte ta bort gränsen 

utan förlänger den”. En förlängning diskusteras i rad 88-89 där elev 10 föreslår ” ..kanske åtta veckor, 

precis innan den…”. Elev 9 fortsätter ”åtta till tolv veckor?”  Diskussionen pågår och i rad 100-103 är 

elev 8, 9,10 och 11 eniga om tidsgränsen tre veckor. Diskussionen innehåller påståenden (C) som ”Så 

en lösning skulle vara att inte ta bort gränsen utan förlänger den” (Rad 82) som kompletteras med 

grund (D) och villkor (R) i rad 100 ” Men vi vill ju arbeta med cellerna och inte med fostret. Vi vill ju 

inte att det ska utvecklas och ..så jag tycker fortfarande att fjorton dagar är okej….kanske till och med 

tre veckor men …” . Specifik biologisk kunskap används och nivå K4 uppnås. Relationer till teorier, i 

detta fall till teorier om cellers differentiering och modellen för fosterutvecklingen, framgår i rad 77 i  

” Jo men utifrån mitt perspektiv som nyttoetiker så är det så att.. så vinner man ju egentligen inget på 

att fortsätta forska efter två veckor eftersom att då blir det ju mer specialiserade celler…” och den 

epistemiska nivån E2 uppnås i detta uttalande. 
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Excerpt 6 från rollspelsdiskussion 2 

 

Rad Elev Uttalande 

 

152 Elev 10 Men religion är ganska stort i USA 

153 Elev 11 Jag tror inte att det är så.. 

154 Elev 10 Nej det är inte på det sättet 

155 Elev 9 Vi är alla överens om det är etiken som begränsar. 

156 Elev 11 Just nu ser det ut som att stamcellsforskningen finns för att hjälpa oss människor och 

inte för att kränka människoliv.  

  

Elev 9 antyder en överenskommelse i rad 155 ”Vi är alla överens om det är etiken som begränsar”. Det 

är intressant att överenskommelser uppnås trots att konsensuskravet inte var framskrivet i 

rollspelsinstruktionerna. Inte heller rollbeskrivningarna ger samma avtryck i denna rollspels- 

diskussion.  Det framstår som att elever i samtalet redovisar sina egna åsikter och inte rollernas när 

elev 9 säger ”Vi är alla överens om det är etiken som begränsar”.   

 

 3.3 Analys av skrivna argument utförda av olika bedömare. 

 

För att studera reliabiliteten i analysen med TKE så analyserades ett fåtal skrivna argument av olika 

bedömare 

Tabell 11 Jämförelse av argumentanalys med TKE gjord av olika lärare (fingerade namn). 

 Argumentstruktur 

(T) 

Specifik biologisk  

kunskap(K) 

Epistemisk nivå (E) 

Argument 1 (Britta) 5 4 3 

Argument 1 (Mikael) 5 4 3 

Argument 2 (Maria) 3 2 0 

Argument 2 (Mikael) 3 4 2 

Argument 3 (Maria) 3 2 0 

Argument 3 (Mikael) 4 4 0 

Argument 4 (Sara) 5 4 3 

Argument 4 (Mikael) 5 3 2 

Argument 5 (Sara) 4 4 3 

Argument 5 (Mikael) 3 3 1 

 

Med detta underlag som utgångspunkt kan man se tendenser till att interbedömarreliabiliteten är god 

för den del av analysverktyget som baseras på argumentstruktur (T) men kanske inte övertygande för 

de delar av analysverktyget som belyser den specifika kunskapen (K) och den epistemiska nivån (E). 

När det gäller de specifika kunskaperna (K) och den epistemiska nivån (E) varierar den fastställda 

kvaliteten för tre av de fem jämförda analyserna.  

 

Man kan också studera om lärares bedömning enligt kunskapskravet aspekt fyra och analys enligt 

analysverktyget TKE stämmer överens. Detta är ett annat sätt att jämföra hur olika bedömare uppfattar  

kvaliteten i de skrivna argumenten. Vi får också genom nedanstående resultat se om de kvaliteter i ett 

argument som synliggörs genom TKE-analys och ger avtryck i bedömning av testerna. För att studera 

detta bedömdes två klassuppsättningar skrivna argument som också hade analyserats med TKE. 

Bedömningen enligt kunskapskraven gjordes av de lärare som undervisade i respektive klass. 
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Den som genomförd TKE analysen är inte den i klassen undervisande läraren. 

 

Tabell 12. Jämförelse av TKE -analys och bedömning gjord med kunskapskravet aspekt 4.  

Belägg för 

betyg enligt  

kunskaps -

kravet  

aspekt fyra 

T 

median  

i klass 2 

T 

median  

i klass 3 

K 

median  

i klass 2 

K 

median  

i klass 3 

E 

median  

i klass 2 

E 

median  

i klass 3 

F 2  1  0  

E 4 4 3 3 2 2 

C 5 5 3 4 2 2 

A 5 5 4 4 4 4 

 

Det är intressant att se indikationer på att analysverktyget TKE ger en överensstämmelse om man 

jämför en lärares analys av argument med TKE med andra lärares bedömningar enligt Skolverkets 

kunskapskrav aspekt 4. Man ser att medianvärdet för den kvalitet som fastställs genom TKE-analys är 

T4, K3 och E2 för ett testsvar som bedömdes motsvarar redovisade kunskaper på nivå E i bägge de 

studerade klasserna med bedömningar gjorda av olika lärare. 
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 3.4 Sammanställning av resultaten från TKE analys av 
argument från för- och eftertesterna och hypotesprövning. 

 

De skrivna argumenten från samtliga genomförda undervisningssekvenser med rollspel analyserades 

med analysverktyget TKE enligt det förfarande som beskrivs ovan. Hypotesen H1, att det föreligger en 

skillnad i fråga om den argumentkvalitet som analysverktyget avspeglar om man jämför för- och 

eftertestet eller eftertestet och slutprovet, prövas. 

 

Tabell 13 Medianvärde för uppnådda argumentkvalitetsnivåer enligt analysverktyget och 

signifikansnivåer (p) för H1 enligt Wilcoxons teckenrangtest när klasserna studeras var och  

en för sig. 

Skola Parkskolan klass 2 Åkerskolan klass 1 

Antal elever 20 24 

T median (förtest) T4 T3 

T median (eftertest) T4 T3 

K median (förtest) T3 T3 

K median (eftertest) T3 T3 

E median (förtest) E1 E0 

E median (eftertest) E2 E1 

T Signifikansnivå (p) för H1  

(för- och eftertest) 0,29 0,74 

K Signifikansnivå (p) för H1  

(för- och eftertest) 0,41 0,42 

E Signifikansnivå (p) för H1   

(för- och eftertest) 0,041 0,12 

 

Tabell 14 Medianvärde för uppnådda argumentkvalitetsnivåer enligt analysverktyget och 

signifikansnivåer (p) för H1 enligt Wilcoxons teckenrangtest när klasserna studeras tillsammans. 

Skola 

Parkskolan klass 2 och  

Åkerskolan klass 1 

Antal elever 44 

T median (förtest) T3  

T median (eftertest) T4 

K median (förtest) K3 

K median (eftertest) K3 

E median (förtest) E1 

E median (eftertest) E1 

T Signifikansnivå (p) för H1 (för- och eftertest) 0,34 

K Signifikansnivå (p) för H1 (för- och eftertest) 0,26 

E Signifikansnivå (p) för H1 (för- och eftertest) 0,011 

 

I studie 1 HT 2014 genomförs rollspelsdiskussioner med konsensuskrav. Medianvärdet för 

argumentstrukturen enligt kodningen är T4 för klass 2 och T3 för klass 1 i både för- och i eftertestet. 

Även medianvärdet för användningen av specifika kunskaper (K) är lika i både för- och i eftertestet, 

K3 i bägge klasserna. Men medianvärdet för kategori E är högre i eftertestet än i förtestet i bägge 

klasserna , en ändring från E0 till E1 i klass 1 och en ändring från E1 till E2 i klass 2. Ändringen i 

argumentkvalitet E är signifikant (p<0,05) enligt hypotesprövning med Wilcoxons teckenrangtest i 

klass 2. Förändringen i argumentkvalitet efter genomförd rollspelsdiskussion för argumentkvalitet E är 

även signifikant då klasserna ovan studeras tillsammans. 
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Tabell 15 Medianvärde för uppnådda argumentkvalitetsnivåer enligt analysverktyget och 

signifikansnivåer (p) för H1 enligt Wilcoxons teckenrangtest när klasserna studeras var och en för sig.     

Skola : Parkskolan Klass 3 Klass 4 

Antal elever 22 19 

T median (förtest) T4 T5 

T median (eftertest) T4 T5 

T median (skrivning) T5 T5 

K median (förtest) K3 K3 

K median (eftertest) K3 K4 

K median (skrivning) K4 K4 

E median (förtest) E1 E2 

E median (eftertest) E1 E2 

E median (skrivning) E3 E3 

T Signifikansnivå (p) för H1 (för- och eftertest) 0,76 0,61 

K Signifikansnivå (p) för H1 (för- och eftertest) 0,51 0,14 

E Signifikansnivå (p) för H1 (för- och eftertest) 0,81 0,17 

T Signifikansnivå (p) för H1 (eftertest och skrivning) 0,0024                     0,26 

K Signifikansnivå (p) för H1 (eftertest och skrivning) 0,0047                   0,058 

E Signifikansnivå (p) för H1 (eftertest och skrivning) 0 0,039 

 

 

Tabell 16 Medianvärde för uppnådda argumentkvalitetsnivåer enligt analysverktyget och 

signifikansnivåer (p) för H1 enligt Wilcoxons teckenrangtest när klasserna studeras tillsammans. 

       Klass 3 och klass 4 

Antal elever 41 

T median (förtest) T4 

T median (eftertest) T4 

T median (skrivning) T5 

K median (förtest) K3 

K median (eftertest) K3 

K median (skrivning) K4 

E median (förtest) E1 

E median (eftertest) E1 

E median (skrivning) E3 

Signifikansnivå (p) för H1 kategori T (för- och eftertest)  0,55 

Signifikansnivå (p) för H1 kategori K (för- och eftertest) 0,17 

Signifikansnivå(p) för H1 kategori E (för- och eftertest)  0,34 

Signifikansnivå (p) för H1 kategori T (eftertest och skivning) 0,0012 

Signifikansnivå (p) för H1 kategori K (eftertest och skrivning) 0,00054 

Signifikansnivå (p) för H1 kategori E (eftertest och skrivning) 0 

 

I studie 2 HT 2014 genomförs rollspelsdiskussioner utan konsensuskrav. Medianvärdet för 

argumentstrukturen enligt kodningen är T4 för klass 3 och T5 för klass 4 i både för- och eftertestet. 

Även medianvärdet för användningen av specifika kunskaper (K) är lika i både för- och i eftertestet, 

K3 i klass 3 men högre i klass 4 med en ökning från K3 till K4. Medianvärdet för kategori E är lika i 

för- och eftertestet i bägge klasserna, E1 i klass 3 respektive E2 i klass 4. Ingen ändring av argument-
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kvaliteterna TKE är signifikant (p<0,05) enligt hypotesprövning med Wilcoxons teckenrangtest då 

man studerar för- och eftertesterna i klass 3 och 4 var för sig eller om klasserna studeras tillsammans. 

Då man jämför medianvärdet för uppnådda argumentkvaliteter vid skrivningen med de från eftertestet 

så finner man att medianvärdena för samtliga argumentkvaliteter har ökad då klasserna studeras 

tillsammans. Från medianvärdet T4 i eftertestet till T5 i skrivningen, från K3 till K4 och från E1 i 

eftertestet till E3 i skrivningen. Ändringen av argumentkvaliteterna T, K och E från eftertestet till 

skrivningen är signifikant (p<0,05) för klasserna då klasserna studeras tillsammans och för 

argumentkvaliteten E för bägge klasserna var för sig men endast för den ena klassen när det gäller 

argumentkvalitet T och K då klasserna studeras var för sig.  

 

 

Tabell 17 Medianvärde för uppnådda argumentkvalitetsnivåer enligt analysverktyget och 

signifikansnivåer (p) för H1 Wilcoxons teckenrangtest när klasserna studeras var för sig 

Skola 

Klass 5 

Alléskolan 

Klass 6a 

Kyrkskolan 

Klass 6b 

Kyrkskolan 

Antal elever 18  7  11 

T median (förtest) T4  T4  T3 

T median (eftertest) T4  T5  T4 

K median (förtest) K2  K3  K3 

K median (eftertest) K3  K4  K3 

E median (förtest) E0  E0  E0 

E median (eftertest) E0  E2  E1 

T Signifikansnivå (p) för H1 (för- och 

eftertest) 0,38  0,063  

 

0,16  

K Signifikansnivå (p) för H1 (för- och 

eftertest) 0,19  0,023  

 

0,34 

E Signifikansnivå (p) för H1 (för- och 

eftertest) 0,76 0,027  

 

0,32 

 

I studie 3 HT 2014 tidigarelades förtesterna och därmed kan argumentens kvalitet förbättras till 

eftertesterna genom både ytterligare inläsning av referensmaterialet och av rollspelsdiskussionen. I 

klass 5 och 6b genomfördes rollspelsdiskussionen efter ytterligare inläsning. I klass 6a genomfördes 

rollspelsdiskussionen innan ytterligare inläsning. I klasserna 5 och 6b förekom ändringar av 

medianvärdet för argumentens kvalitet, t ex K2 till K3 i klass 5. Ingen av de kvalitetsändringar som 

kan ses i ändrade medianvärden är en signifikant skillnad vid hypotesprövning med Wilcoxons 

teckenrangtest för hypotesen av det föreligger en skillnad. Men för gruppen 6a är medianvärdet för 

samtliga argumentkategorier T, K och E högre i eftertestet än i förtestet och denna skillnad är 

signifikant vid hypotesprövning med Wilcoxons teckenrangtest (p<0,05) för kategorierna K och E. 

Dock är underlaget i denna hypotesprövning endast sju elever.  
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4. Diskussion 
 

 
4.1 Resultatsammanfattning och diskussion 

 

Hur synliggörs elevernas förmåga att konstruera argument i skriftliga tester och i 

rollspelsdiskussioner genom att använda analysverktyget TKE  

 

Genom TKE- analysen avspeglas skillnader i argumentens kvalitet. Att elev 1 och elev två konstruerar 

argument av olika kvalitet i för- och eftertesterna synliggörs genom TKE-analysen. Även att elev 1 

och elev 2 konstruerar argument av olika kvalitet syns. Men det finns skillnader mellan argument som 

inte analysverktyget tydliggör. Komplexiteten i ett argument som om relationer till en eller flera 

biologiska teorier används syns inte då man fastställer den epistemiska nivån (E) med detta 

analysverktyg. Ett argument som underbyggs med flera teorier är ett mer komplext underbyggt 

argument men det är inte säkert att kvaliteten ur epistemisk perspektiv är högre trots detta.  

 

Förutom att det finns osäkerheter i om analysverktyget faktiskt avspeglar argumentets kvalitet ur de 

strukturella, konceptuella och epistemiska perspektiven så är det inte heller säkert att eleven redovisar  

den förmåga att producera ett argument i för och eftertestet. Att resultat som samlas in med för- och 

eftertester kan ge en osäker bild av förmågan att producera argument. Det är inte säkert att en elevs 

förmåga att konstruera argument syns i analysen av testerna. Detta kan vara fallet i argument som är 

skrivna av elev 1 där argumentkvaliteten K är sämre efter rollspelsdiskussionen än före. Detta beror på 

att eleven lade till formuleringen ”än så länge har det gått bra”. Man kan diskutera om tillägget av 

ospecifik och felaktig biologisk kunskap ska ge detta utslag i analysinstrumentet. Men det kan ju vara 

så att elev 1 fick höra att ”än så länge..”  i rollspelsdiskussionen och då är det ju möjligt att arguments 

kvalitet K faktiskt sänkas till eftertestet. 

 

TKE-analys av excerpten från rollspelsdiskussionerna om embryonala stamceller undersökning visar 

att detta undervisningsinslag erbjuder elever tillfällen att få använda argument. I rollspelsdiskussionen 

konstrueras och används argument med grunder med naturvetenskapliga specifika kunskaper (K) och i 

vissa fall relationer till naturvetenskapliga modeller (E). Man skulle genom TKE analys av de 

inspelade rollspelsdiskussionerna kunna se om dessa erbjöd olika goda möjligheter att ta del av 

argument av hög kvalitet.   

 

Vilka slutsatser kan man dra om hur elevernas förmåga att konstruera argument påverkas av 

faktorerna skriftig återkoppling, ytterligare inläsning av referensmaterial och konsensuskrav i 

rollspelsinstruktionen genom att använda analysverktyget TKE vid analys av för- och eftertester och 

genom att göra en hypotesprövning med Wilcoxons teckenrangtest? 

 

Att hela undervisningssekvensen innehållande förberedelser med stöd av skrivramar, inläsning av 

referensmaterial och en rollspelsdiskussion erbjuder möjligheter att utveckla argument av hög kvalitet 

belyses i studie HT 2013. Att skrivramar är användbara som utgångspunkt vid förberedelserna finns 

det också indikationer på i resultaten från undersökningarna HT 2014 eftersom argumentens kvalitet är 

rätt hög redan innan rollspelsdiskussionen påbörjades med medianvärden på T3 eller T4 i 

argumentstruktur och K3 eller K4 i fråga om specifika biologiska kunskaper och E0 till E2 i 

epistemisk nivå i de olika deltagande klasserna. Att skrivramar kan vara en faktor som bidrar till god 

förmåga att konstruera argument sammanfaller med iakttagelser presenterade  av Venville och 

Dawson (2010). I de redovisade excerpten från rollspelsdiskussionerna håller argumenten hög kvalitet. 

T4, K4 och E2 uppnås i en av de redovisade rollspelsdiskussionerna med olika typer av grunder och 

olika typer av villkor. I excerpten ser också man att rollspelsdiskussionen erbjuder en viss belysning 

av den komplexitet som kännetecknar en SSI.    
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Trots att argumenten som används under rollspelsdiskussionerna håller hög kvalitet, enligt TKE-

analys, så verkar inte rollspelsdiskussionen bidra till att argumentens kvalitet ändras markant. De 

argument som uttrycks i för- och eftertesterna är i de flesta fall av ungefär samma kvalitet enligt 

analysverktyget TKE. För- och eftertesternas medianvärden är rätt samstämmiga och vid 

hypotesprövning föreligger ingen signifikant skillnad mellan de kvaliteter som uppnås i för- och 

eftertesternas med undantaget epistemisk nivå som ökar signifikant i klass 2 i studie 1 HT 2014 och i 

grupp 6b i studie 3 HT 2014. I två av tre klasser som genomför rollspelsdiskussioner med 

konsensuskrav i instruktionen kan eleverna producera skriftliga argument av högre kvalitet när det 

gäller epistemisk nivå (E) efter rollspelsdiskussionen. Ingen av de klasser som har genomfört 

rollspelsdiskussioner utan konsensuskrav kunde, enligt eftertesterna, formulera signifikant bättre 

skriftliga argument inom någon av de studerade kvalitetsaspekterna T, K eller E efter genomförd 

rollspelsdiskussion.    

 

Om man studerar de två klasser som i studie 2 HT 2014 fick skriftlig återkoppling så kan man dra 

slutsatsen att skriftlig återkoppling på skrivna argument kan ge ett värdefullt bidrag till förmågan att 

konstruera  argument av hög kvalitet. Skillnaden mellan argumentens kvalitet om man jämför tester 

som gjordes före och efter återkopplingslektionen är signifikant enligt Wilcoxons teckenrangtest inom 

samtliga delar av analysverktyget T, K och E. 

  

Studie 3 HT 2014 indikerar att ytterligare ett lektionspass där eleverna fick utveckla de påbörjade 

rollförberedelserna innan rollspelsdiskussionen inte gav en signifikant förbättring av kvaliteten hos de 

argument eleverna kunde redovisa i det skriftliga testet. Men för grupp 6a förbättras 

argumentkvaliteten genom att eleverna efter rollspelsdiskussionen erbjöds möjlighet att studera 

referensmaterialet ytterligare. Grupp 6a bestod endast av sju elever och resultatet från 

hypotesprövningen är därmed osäkra men resultatet är trots detta intressant och ligger i linje med 

resultaten från studie 2 HT 2014 som också visade att undervisningsaktiviteter efter 

rollspelsdiskussionen har stor betydelse för att möjligheten att utveckla argument av god kvalitet ska 

erbjudas.   

 

Det framtagna och utprovade analysverktyget TKE är användbart om man vill studera kvaliteten hos 

skrivna argument eller hos argument som uttrycks under en diskussion. Man kan med TKE - analys få 

information om vilken slags argumentkvalitet som påverkades av att genomföra en rollspelsdiskussion 

vilket beskrivs ovan. Man kan i analysen se en försämring av argumentkvaliteten i specifika 

biologiska kunskaper för elev 1 om man jämför argumentkvaliteten i för- och eftertestet. Detta kan 

bero på att missförstånd har redovisats i rollspelsdiskussionen och då är det ju rimlig att 

argumentkvaliteten i just kategori K påverkas. Analysverktyget ger här användbar information som 

antagligen skulle kunna sättas i samband med TKE - analys av excerpt från den rollspelsdiskussion 

som elev 1 deltog i.  

 

Man kan efter prövning med Wilcoxons teckenrangtest där för- och eftertestresultaten behandlas som 

parade ordinaldata se att det är argumentkvalitet E som förändras signifikant under rollspels-

diskussionen i klass 3 och ingen av de andra argumentkvaliteterna i TKE. Detta resultat belyser att 

TKE- analys kan ge information om vilken slags kvalitet som utvecklas under en viss del av 

undervisningssekvensen. I och med att argumentens kvalitet kan kodas och att hypotesprövningar kan 

genomföras blir resultaten av analysen av argument mindre tidskrävande att ta fram. 

 

Metoddiskussion 

 

Användningen av analysverktyget TKE har betydelse för reliabiliteten i denna undersökning. 

En ambition vid sammanställning av analysverktyget TKE har varit att de analysverktyg som väljs ut 

har en dokumenterad interbedömarreliabilitet. Erduran et al. 2004 och Zohar och Nemet, (2002) har 

fastställt en hög interbedömarreliabilitet för delarna T och K av analysverktyget. Men inom ramen för 

denna studie så har inte interbedömarreliabiliteten fastställts som god baserat på olika bedömares 

analyser av ett fåtal skriftliga argument. Man kan tänka sig att en högre interbedömarreliabilitet skulle 
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kunna uppnås än den som synliggörs inom ramen för denna studie om de personer som analyserar 

stämmer av utgångspunkterna för tolkningen genom att gemensamt analysera ett antal skrivna 

argument. 

 

Exempel på bedömningsfrågor att stämma av är vad som krävs för att de redovisade kunskaperna ska 

uppfylla kravet på att vara specifika. Tabell 11 visar att uppfattningarna om vad som är specifik 

kunskap (K) kan variera. En svårighet vid analysen är att ett argument kan innehålla specifik biologisk 

kunskap (nivå K4) i kombination med felaktig kunskap (nivå K2). I sådana fall kan analysen ge olika 

resultat. En annan svårighet är att dra gränsen mellan att använda en generell teori (nivå E4) och att 

illustrera en teori med exempel (nivå E3) och även detta kan ge osäkerheter vid analysen. Vad 

skillnaden är mellan en teori och en generell teori bör nog redas ut för att reliabiliteten vid tolkningen 

av analysverktygets del E ska bli högre. 

 

Genomförandet av hypotesprövningen kan ge effekter på reliabiliteten. Det är viktigt att beakta vilket 

underlag man har, både när det gäller storlek och karaktär, vid hypotesprövningen om underlaget från 

hypotesprövningen ska ge god reliabilitet.  Men man ska vara medveten om att den signifikanta 

förändring man kan se i den statistiska prövningen bygger på att analysverktyget alltid tolkas på ett 

likartat sätt. Om analysverktyget tolkas på olika sätt så finns det risk att man drar felaktiga slutsatser 

om hur argumenten utvecklas under en undervisningssekvens baserat på den signifikans man har 

fastställt i det statistiska testet. De olika tolkningarna som redovisas vid jämförelsen av fyra lärares 

analyser av argument med TKE på sidan 28 väcker frågor gällande hur säkerställt ett signifikant 

resultat egentligen är men det finns ju också uppgifter om interbedömarreliabiliteten enligt vad som 

redovisas ovan som pekar i en annan riktning.  

 

Ytterligare detaljer i hypotesprövingen att vara observant på med koppling till reliabiliteten är 

underlaget storlek. Wilcoxons teckensrangtest är möjligt att genomföra på urval av väldigt olika 

storlek. I denna undersökning har hypotesprövning på urval mellan sju och fyrtiofyra tester 

genomförts. Med så stora skillnader i urvalsstorleken är det viktigt att beakta detta då slutsatser dras av 

hypotesprövningen.  

 

Validiteten har i denna undersökning studerats genom att jämföra resultatet av TKE- analys av 

argument med bedömning enligt kunskapskravens aspekt 4 av samma argument . I denna 

undersökning så har överensstämmelsen varit god. Det finns i och med dessa resultat ( se sid. 29)  

indikationer på att TKE- analys fångar upp kvaliteter i argument som också avspeglas vid bedömning 

och att TKE-analys i denna bemärkelse har god validitet.   

 

Men man märker också att det finns inslag i argumenten som inte lyfts fram i en TKE analys. I TKE- 

analysen av excerpten så belyses inte alla de inslag med etiska utgångspunkter som man kan hitta i 

excerpten. Viktig information om argumentens kvalitet i en rollspelsdiskussion om en SSI går förlorad 

om man enbart genomför TKE - analys av denna. I TKE - analysen av testerna framkommer förvisso 

kvalitetsskillnader. Men det finns också kvalitetsaspekter som inte lyfts fram som komplexiteten i  

ett argument. TKE -analys lyfter inte fram alla kvaliteter i ett argument och validiteten är därmed 

begränsad. 

  

Etiska överväganden har gjorts i denna undersökning eftersom insamling av och hantering av 

argument från tester samt inspelade rollspelsdiskussioner är påverkat av tillståndkravet, 

samtyckeskravet och konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

De elever som inte har lämnat tillåtelse att deras skrivna argument eller rollspelsdiskussioner ska få 

användas inom ramen för denna studie har ingått i grupper som inte har spelats in vid rollspelet och 

deras skrivna argument är inte medtagna i det underlag som har legat till grund för analysen i detta 

arbete. Trots att vissa rollspelsdiskussioner inte har spelats in med hänsyn till de etiska riktlinjerna så 

har det funnits så många inspelade diskussioner att utgå från vid det slumpmässiga urvalet till 

excerpten. Vid hypotesprövningen har det faktum att några elever inte har godkänt att deras tester får 
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utgöra underlag till denna inneburit att hypotesprövningen baseras på ett något mindre antal argument 

än vad som hade varit fallet om hänsyn till de etiska riktlinjerna inte hade tagits.  

 

I de ljudinspelningar som har använts har dessa transkriberats med elevernas riktiga namn till en 

början för att därefter ersättas med elev 1, elev 2 osv. Så i de excerpt som redovisas kan inte uttalanden 

kopplas till varken elev eller skola. Det kan vara möjligt för deltagande elever att identifiera egna och 

andras uttalanden i excerpten från rollspelsdiskussionerna. Men eftersom det har funnits tjugoen 

inspelningar att välja bland så är det inte uppenbart för andra elever vilken gruppdiskussion som 

excerpten kommer ifrån.  I excerpten och i redovisningen av analysen är eleverna angivna med 

nummer och inte namn. Excerpten och de skrivna argumenten är anpassade så att personlig 

information inte redovisas. Det underlättar beaktandet av konfidentialitetskravet att så få excerpt 

redovisas ur så många inspelningar. De bidrar också till att säkerställa sekretesskravet att de digitala 

ljudinspelningarna efter transkription har sparats under fingerade namn.  

 

De skriftliga testerna var både material som låg till grund för denna studie och för bedömning. Därför 

har testerna hanterats av både undervisande lärare och inom ramen för undersökningen. Lärarens 

möjligheter att använda testerna som bedömningsunderlag har inte i denna undersökning begränsats 

genom långtgående tillämpning av konfidentialitetskravet. Det bedömningsunderlag som läraren har 

tillgång till sparas under hela kursens gång. Konfidentialitetskravet är inte riktigt tillgodosett för det 

materialet under kursens gång men efter avslutat kurs kommer materialet som lärarna behållit 

sannolikt att makuleras i samband med terminsavlutningen. Men även om det inte finns några 

garantier för att konfidentialitetskravet är uppfyllt vid en viss tidpunkt så är det knappast sannolikt att 

en elev kan identifiera en annan elevs skrivna argument bland de som redovisas i analysen. De två 

argument som redovisas i analysen är utvalda bland de över etthundrafemtio skrivna för- och 

eftertestargument som har utgjort underlaget vid det slumpmässiga urvalet. 

 

Samtliga skriftliga argument ligger till grund för TKE- analysen. Men den exponering som detta 

innebär av elevers resultat i denna rapport är inget som går att koppla till vare sig person eller skola p 

g a att det endast är medianvärden och resultat från hypotesprövningen som redovisas och för att 

skolornas namn är fingerade. De tester som ligger till grund för TKE analysen är kopior på de tester 

som enligt ovan utgjorde bedömningsunderlag. Men de TKE - analyserade testerna har endast 

hanterats inom ramen för denna undersökning och har anonymiserats för hantering inom ramen för 

denna studie.  

4.2  Implikationer för analys av undervisningssekvenser i SSI 
som innehåller argumentation och diskussioner. 
  

Genom att använda analysverktyget TKE kan man fånga upp kvaliteter i argument som också ger 

avtryck vid bedömning enligt skolverkets kunskapskrav aspekt fyra. Jämförelsen av analysen av 

argument med TKE mot bedömning enligt Skolverkets kunskapskrav för biologikurserna aspekt fyra 

visar att argument som uppfattas vara av hög kvalitet enligt analys med TKE också uppfattas vara av 

hög kvalitet enligt kunskapskravets aspekt fyra. Detta visar att analysverktyget TKE har validitet i att 

fånga upp kvaliteter hos naturvetenskapliga argument som är av värde för den verksamhet som har 

studerats. Implikationer för den studerade verksamheten stärks av denna överensstämmelse.  

 

Hela den undervisningssekvens som utgörs av förarbete med stöd av skrivramarna, rollspels - 

diskussionen i formen levande rollspel med rollbeskrivningar med utgångspunkter i olika etiska 

synsätt och skriftlig återkoppling på skrivna argument är en undervisningsdesign som erbjuder  

goda möjligheter att öva förmågan att uttrycka argument av hög strukturell och konceptuell kvalitet. I 

de två klasser som i studie 2 HT 2014 har genomfört hela denna undervisningssekvens så har de 

högsta argumentkvaliteterna uppnåtts som medianvärde i analyskategorierna T och K (5 respektive 4). 

I analyskategorin E uppnås nivå E3 efter hela undervisningssekvensen. Ett rollspel har också fler 

syften än att erbjuda eleverna ett tillfälle att öva argumentstruktur (T), specifika kunskaper (K) och 

epistemiska nivån (E). Analysverktyget fångar inte upp den integrering av naturvetenskapliga 

utgångspunkter i en diskussion av en samhällsfråga som kännetecknar en SSI. Men att 
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dramaaktiviteter erbjuder en möjlighet att integrera kognitiva och affektiva lärandeaspekter (Ødegaard, 

2003) innehållande personliga värderingar och etiska resonemang syns i excerpten från 

rollspelsdiskussionerna även om värderingar och etiska resonemang inte har belysts i analysverktyget.   

 

Genom att använda analysverktyget TKE har vi i denna undersökning kunnat se en signifikant 

förbättring av argumentstruktur (T) eller inslaget av specifika biologiska kunskaper (K) i och med 

rollspelsdiskussionen i studie 1 eller 2 HT 2014. Men däremot påverkades den epistemiska nivån (E) i 

de uttryckta argumenten signifikant i och med att rollspelsdiskussionen genomfördes i studie 1 HT 

2014 men inte i studie 2 HT 2014. Den slutsats man skulle kunna dra av dessa resultat att 

konsensuskravet i studie 1 HT 2014 är en positiv faktor för utvecklingen av den epistemiska nivån i 

argumenten. Detta resultat är i linje med de resultat som presenterades av Garcia-Mila et al. (2013) 

som pekade på att studenter som är engagerade i diskussioner för att uppnå konsensus producerar en 

större variation av komplexa argument. 

 

Att den argumentkvalitet som redovisades i eftertesten inte var ännu högre än vad som har 

framkommit i denna undersökning kan till viss del bero på att det kan vara svårt att tillgodogöra sig 

naturvetenskapliga teorier som kan kräva en förklaring under pågående diskussion där delar av dessa 

teorier eller begrepp ur dessa används i en argumentation. Von Aufschnaiter et al. (2008) menar att 

elever bara förefaller kunna delta i diskussioner på abstraktionsnivåer som är bekanta för dem och är 

det så kan det vara svårt att utveckla argumentens epistemiska kvalitet under rollspelet. Men von 

Aufschnaiter et al. framför också att en högre nivå av förtrogenhet med det aktuella innehållet ger 

förutsättningar att för producera argument av högre kvalitet enligt det analysverktyg de använder. Men 

även analysverktyget TKE synliggör i denna studie den högre kvalitet i ett argument som sannolikt har 

sin utgångspunkt i bättre förtrogenhet med det aktuella området.  

 

Excerpten från rollspelsdiskussionerna visar att eleverna erbjuds en möjlighet att använda biologiska 

kunskaper i en rollspelsdiskussion. Biologiska kunskaper används som grunder i argument som 

uttrycker olika påståenden om en SSI som har utgångspunkter i olika etiska synsätt. Att det inte är 

säkert att de tilldelade rollerna har en avgörande betydelse för hur ståndpunkter uttrycks under 

rollspelet ser man i excerpten från rollspelsdiskussion 2. Det är möjligt att egna värderingar också kan 

uttryckas under rollspelsdiskussionen. Här märker man betydelsen av att rollspelet är ett levande 

rollspel där deltagarna själva utformar hur diskussionen utvecklas. Att diskussionen inte styrs i det 

levande rollspelet kan få till följd att rollspelsinstruktionerna inte riktigt får det avtryck man kan 

förvänta sig i rollspelsdiskussionen. Att studie 2 HT 2014 inte var ett rollspel med konsensuskrav 

märks inte i excerpten från rollspelsdiskussion 2. Konsensuskravet som var den faktor i 

instruktionerna som skiljde rollspelsdiskussionen åt i studierna HT 2014 - 1 och HT 2014 - 2 åt kanske 

inte var någon faktor i praktiken. Den skillnad man ser i hur den epistemiska nivån utvecklas i dessa 

två studier kan ha andra orsaker än konsensuskravet. Frågan om hur rollspelsinstruktionen följs skulle 

kunna utredas genom att transkribera fler inspelade rollspelsdiskussioner och studera vilket avtryck 

konsensuskravet ger i rollspelsdiskussionen.   

 

Även om effekten av rollspelsdiskussionerna på de skrivna argumenten i eftertesterna inte var 

påfallande tydlig så verkar rollspelsdiskussionen vara en tillgång då eleverna efter rollspelet använder 

referensmaterialet och annan litteratur för ytterligare inläsning. Studie 2 HT 2014 visade att det är 

möjligt att ytterligare utveckla argumentens kvalitet efter rollspelsdiskussionen. Det är inte uteslutet 

att det enbart är den skriftliga återkopplingen på de skrivna argumenten i eftertesten som har erbjudit 

utgångspunkter att förbättra argumentens kvalitet ytterligare. Men troligare är det att den observerade 

förbättringen av argumentens kvalitet efter rollspelsdiskussionen beror på en kombination av 

ytterligare inläsning, skriftlig återkoppling och att intrycken från rollspelsdiskussionen gav nya 

utgångspunkter vid inläsningen efter rollspelsdiskussionen. Att det är möjligt att argumentens kvalitet 

kan förbättras efter rollspelsdiskussionen även om skriftlig återkoppling på skrivna argument erbjuds 

indikerar resultat från studie 3 HT 2014. Det verkar mot bakgrund av dessa resultat som att värdefulla 

tillfällen för lärande går förlorade om undervisningssekvensen slutar då rollspelsdiskussionen är 

genomförd. 
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Det är av värde att använda analysverktyget TKE om man vill studera hur undervisningssekvenser i 

SSI läggs upp och uttala sig om dessa men man ska vara medveten om att man endast får information 

om argumentens strukturella och konceptuella kvaliteter. De kvaliteter som man kan se med 

analysverktyget TKE kan förhållas till den vetenskapliga litteraturen om argumentation. Och om man 

kan göra det så kan man komma fram till slutsatser som kan förhållas till de som andra forskare har 

kommit fram till. Och kan man uttala sig om undervisning med sådana utgångspunkter så kan man 

tänka sig att andra skulle kunna göra liknande uttalanden baserade på liknande undersökningar och då 

finns det möjlighet att dessa uttalanden vilar på vetenskaplig grund.  

 

Men det vore det intressant att på ytterligare sätt studera de möjligheter som levande rollspel erbjuder 

när det gäller undervisning i SSI. I denna design har två klasser studerats per delstudie vilket har varit 

ett tillräckligt stort underlag för hypotesprövning enligt Wilcoxons teckenrangtest och även enligt chi 

två testet. Det har varit möjligt att beakta förslag på ändringar i designen för undervisningssekvensen i 

designprocessen tack vare att de deltagande klasserna har delats in i grupper om två per studie. Men 

resultatmaterialet har varit omfattande så det har inte varit möjligt att behandla allt insamlat 

resultatmaterial ur alla de aspekter som vore önskvärda. Med denna undersökningsdesign som 

utgångspunkt skulle man kunna besvara ytterligare frågor som denna undersökning har väckt. Till 

dessa frågor hör 

 

- vilket avtryck ger rollbeskrivningarna och rollspelsinstruktionen i excerpten från de inspelade 

rollspelsdiskussionerna? 

 

- finns det ett samband mellan den kvalitet i rollspelsinstruktionen som kan fastställas med hjälp av 

TKE och den kvalitet som avspeglas i för- och eftertesterna?   

 

- hur påverkas det argumentinnehåll som kan fastställas med andra analysverktyg som SEE-SEP i 

samband med en undervisningsaktivitet som innehåller en rollspelsdiskussion?  

 

- överensstämmer den signifikans som resultatet från beräkningar med Wilcoxons teckenrangtest 

resulterar i med den signifikans som beräkningar med chi 2 testet kan resultera i? Överensstämmer 

dessa signifikanser med de kvalitetsändringar man kan se om man genomför en fördjupad kvalitativ 

analys de skrivna argument som man har utgått ifrån vid hypotesprövningen?    

 

Dessa och andra frågor skulle kunna ge besvaras i undersökningar som denna med liknande 

designprinciper. För att besvara frågorna ovan bör ytterligare analysverktyg användas. En bearbetning 

av analysverktyget TKE till fyra kvalitetsnivåer för var och en av kategorierna T, K och E skulle 

kunna vara fördelaktigt för reliabiliteten eftersom alternativa och kanske snarlika kvalitativa nivåer då 

skulle bli färre. Men ett bearbetat TKE - verktyg skulle ju vara mer olikt de ursprungliga 

analysverktygen och då skulle möjligheten att stämma av resultaten från TKE analysen mot exempel 

från de artiklar de är hämtade från minska. Det är angeläget att fortsatta undersökningar av detta slag 

med befintliga och bearbetade analysverktyg och med olika sätt att fastställa om argumentens kvalitet 

ha utvecklats. Gör man det kan man ytterligare belysa de stora värden som levande rollspel har för 

undervisning i SSI. 
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