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Abstrakt 

För att kunna förbättra min och andra lärares fysikundervisning inom ämnet ljud har 

denna studie gjorts med fokus på elevers föreställningar. Forskning visar på flera sätt 

vikten av att synliggöra dessa. Ljud kan upplevas som ett relativt abstrakt fenomen, 

och därför även svårt att förstå på ett vetenskapligt vis. Studien har en kvalitativ 

ansats och är genomförd med semistrukturerade intervjuer av elever i årskurs fem där 

de har diskuterat kring tre föremål som kan skapa ljud. Resultatet visar att elever har 

många olika vardagliga och delvis vetenskapligt förankrande föreställningar kring 

vad ljud är och hur det uppstår, hur ljud breder ut sig samt hur det uppfattas av örat. 

Studien visar även att det hos eleverna saknas en allmän teori kring dessa frågor samt 

att de byter förklaringsmodeller. Särskilt tydligt är detta gällande stenarna som är ett 

av föremålen eleverna diskuterar.    
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1. Introduktion 

Denna studie kommer fokusera på elevers olika föreställningar kring fenomenet ljud. 

Det kan vara vardagsföreställningar men även föreställningar som är mer 

vetenskapligt förankrade. Min erfarenhet efter fyra år av en verksamhetsintegrerad 

utbildning är att undervisning ofta grundar sig i läroböcker, och utgår mer sällan efter 

vilka föreställningar elever har kring det ämne som ska undervisas. Litteraturen i 

studien kommer på flera sätt visa varför det är viktigt att grunda sin undervisning i 

elevers vardagsföreställningar. Novak citerar Ausubel som uttrycker vikten av 

elevernas föreställningar på detta sätt: 

”If I had to reduce all of educational psychology to just one principle, I would say 

this: The most important single factor influencing learning is what the learner already 

knows. Ascertain this and teach him accordingly”. (Ausubel, 1968, citerad i Novak, 

1990, s. 937)  

Tidigare forskning kring elevers föreställningar om ljud har visat att de har en 

bristande allsidig kunskap om att ljud uppstår av vibrationer, likaväl som de ofta 

heller inte har en allmän teori för hur ljudet breder ut sig. En aspekt som kan ha 

påverkat till missförstånd bland elever i undervisningssammanhang är användandet 

av begreppet ljudvåg. Det kan bli problematiskt att i undervisningen tala om detta 

begrepp eftersom det kan leda till att eleverna associerar ljudvågor med en 

transversell våg, liknande vattenvågor (Eshach & Schwartz, 2006; West, 2008)  

Ljud är något som de flesta elever har någon slags erfarenhet av, men det kan för 

många upplevas som väldigt abstrakt och svårtolkat. Därför väcktes ett intresse att 

undersöka hur elever tänker kring vad ljud är och hur det uppstår, hur ljud breder ut 

sig, eller hur det registreras av örat. Det känns även relevant eftersom dessa aspekter 

finns med i fysikens centrala innehåll för elever i årskurs 4-6 (Skolverket, 2017b). 

Jag ser det värdefullt att i denna studie göra en ansats till att försöka utforska elevers 

föreställningar då detta i min framtida fysikundervisning, men även för andra 

fysiklärare, leder till en bredare förståelse för elevernas förkunskaper. Det kan även 

delvis ligga till grund för upplägg av planering. Vidare är förhoppningen att studien i 

sin tur kan förebygga att undervisningen leder till att eleverna behåller sina 

vardagsföreställningar efter undervisningen, utan istället förankrar de nya 

vetenskapliga kunskaperna och behåller dessa (Andersson, 2011). 

Studiens inriktning mot elevers olika föreställningar kommer att kategoriseras i flera 

olika teman utefter en tematisk analys. De intervjuade elevernas uppfattningar om 

fenomenet ljud kommer att med utgångspunkt i Anderssons (2001; 2011) sätt att 

skilja på vardagligt och vetenskapligt tänkande att kategoriseras i vardagliga och 

vetenskapliga föreställningar.  
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1.1 Styrdokument 

I kursplanen för ämnet fysik står det att naturvetenskap grundar sig i att människan i 

sin natur är nyfiken och har ett behov av att lära sig mer om sig själv och sin 

omvärld. Vidare nämner den även att fysikaliska kunskaper är av betydelse för 

samhällsutveckling och för att människan ska kunna bidra till en hållbar utveckling 

(Skolverket, 2017b).  

Området ljud i fysiken undervisas i grundskolans alla årskurser vilket medför att 

eleverna får ta del av en progression i ämnet från årskurs ett till årskurs nio. I det 

centrala innehållet för årskurs 1-3 står fenomenet ljud under kunskapsområdet 

“Kropp och hälsa” och är formulerat på följande sätt: “Människans upplevelser av 

ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen”(Skolverket, 2017b). 

I kommentarmaterialet (2017a) för fysik förtydligas detta centrala innehåll med hjälp 

av tre sammankopplade delar. Den första handlar om ljud och andra fenomen i 

omvärlden, den andra om människans sinnen som kan uppfatta dessa fenomen och 

den tredje fokuserar på den estetiska upplevelsen av fenomen. Materialet ger även 

exempel på hur eleverna skulle kunna tillgodogöra sig kunskaper kring detta. Det 

står att eleverna exempelvis skulle kunna utforska hur ljud uppkommer genom 

instrument, och de kan sedan koppla ihop detta med hur ljudet uppfattas av örat. De 

kan också känna om ljudet upplevs behagligt eller obehagligt och på så sätt ta del av 

den estetiska upplevelsen av fenomenet. Kommentarmaterialet ger även exempel på 

att eleverna kan diskutera kring sin hörsel och hur de kan skydda den från olika typer 

av skador.  

I årskurserna 4-6 står det centrala innehållet om ljud under kunskapsområdet 

“Fysiken och vardagslivet”. Under denna rubrik står följande: “Hur ljud uppstår, 

breder ut sig och uppfattas av örat” (Skolverket, 2017b). I kommentarmaterialen för 

fysik står det att eleverna i årskurs 4-6 ska få möjlighet att knyta an ett visst innehåll 

till deras tidigare erfarenheter om vardagliga fenomen inom fysiken, som exempelvis 

ljud. De ska även få möjlighet att utföra undersökningar och ta hjälp av fysikens 

modeller för att kunna utveckla kunskaper om olika fenomen. Kunskaper i fysik ger 

eleverna möjlighet att delta i diskussioner och ta ställning i frågor som rör dem 

själva, deras vardag samt samhället. Eleverna får även en möjlighet att se hur 

kunskaper i fysik är värdefulla för att bygga upp ett modernt samhälle, liksom för att 

ta ställning i frågor som rör både den egna vardagen och samhället i stort (Skolverket 

2017a).  

Kursplanen för årskurs 7-9 har samma rubrik på sitt kunskapsområde som åk 4-6, 

alltså “Fysiken och vardagslivet”. Det centrala innehållet som behandlar ljud för 

dessa årskurser är: “Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. 

Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan” (Skolverket, 2017b).  

Ljud är alltså ett återkommande innehåll i alla grundskolans årskurser. I årskurs 1-3 

fokuseras det på elevernas och människans upplevelser av ljud. Elever i årskurs 4-6 

får ta del av hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat. Detta kan vidare 

leda till diskussioner om ljudvolym. Eleverna kan också få möjlighet att förstå att 

fenomenet ljud uppstår genom vibrationer, att det breder ut sig via olika material 

samt att det når örat genom vibrationerna som når innerörat och registreras av 

hjärnan. Vidare i årskurs 7-9 får eleverna även ta del av hur ljud kan registreras på 

olika sätt, ljudets egenskaper samt ljudmiljöns påverkan på hälsan. Ljudet kan genom 

detta innehåll förklaras på två sätt: människans upplevelse av ljud eller ljud på ett 

fysikaliskt vis (Skolverket, 2017a).



2. Bakgrund 

Bakgrunden kommer presentera fakta, diverse begrepp samt belysa forskning och 

litteratur för denna studie. Avsnittet börjar med fakta om fenomenet ljud där 

utbredningen av ljud avgränsas i arbetet till mediet gasform och fast form, i detta fall 

luft och trä eftersom det är det undersökningen kommer behandla. Vidare förklaras 

Piagets och Vygotskijs syn på lärande som kallas konstruktivism, elevers 

vardagsföreställningar om naturvetenskap samt om fenomenet ljud.  

2.1 Fenomenet ljud 

Begreppet akustik betyder läran om ljud. Vi omges av detta fenomen överallt. Det 

kan vara i form av trafikbuller, brus av fläktar, musik eller ljudet av elever som 

skriver. Ljud kan upplevas både harmoniska och påträngande (Alphonce, 2012).  

Ljud uppkommer när något vibrerar, som exempelvis vibrationer från en gitarrsträng, 

stämbanden eller en stämgaffel. Att någonting vibrerar innebär att ett eller flera 

föremål svänger fram och tillbaka kring ett jämviktsläge. Två begrepp som används 

för att beskriva detta är frekvens och amplitud. Frekvens är antal svängningar eller 

vibrationer ljudkällan gör fram och tillbaka på en sekund, och mäts i enheten hertz. 

Det är denna som bestämmer vilken tonhöjd ljudkällan avger (Andersson, 2011). En 

hög frekvens är många svängningar på en sekund, och ger en hög ton som även kan 

kallas ljus eller pipig. En låg frekvens har färre svängningar per sekund och ger en 

låg ton eller också kallad mörk ton. Frekvenser som är inom 20 - 20 000 hertz är de 

ljud som människor kan höra (West, 2008). Amplitud är hur stora svängningarna blir 

från ett jämviktsläge och mäter ljudets tonstyrka och volym (Andersson, 2011). West 

(2008) skriver att ju större svängningarna är desto starkare blir ljudvolymen. Enheten 

för detta kallas decibel. Ett annat begrepp inom ljud är resonans, som betyder 

återljud. Detta betyder att en ljudkälla som vibrerar också kan sätta ett annat föremål 

i svängning. När det andra föremålet också hamnar i vibration sätts en större mängd 

partiklar i rörelse av förtätningar och förtunningar. Ett exempel på när detta kan ske 

är när en stämgaffel som är i vibration sätts mot ett bord och även bordet sätts i 

svängning, vilket leder till att ljudet blir starkare.   

För att kunna förstå ljud och hur det breder ut sig behövs en kunskap om atomers och 

molekylers betydelse för ljudöverföring (West, 2011). Andersson (2011) förklarar 

vad som händer när ett föremål vibrerar och ett ljud breder ut sig med hjälp av en 

partikelteori, nu avgränsat till gasform och fast form. Partiklarna i detta fall är 

molekyler och atomer, och teorin framställer partiklarna i en oordnad rörelse. 

Partiklarna i gasform är oberoende av varandra, rör sig utan ordning och med stora 

mellanrum medan partiklarna i fast form attraheras varandra så starkt att de sitter tätt 

ihop på bestämda platser. Även om partiklarna i fast form har ett ordnat tillstånd rör 

de sig och vibrerar på sin plats. Om exempelvis luft, som ett medium, växelverkar 

med en vibrerande gitarrsträng går partiklarna i gasform från en oordnad rörelse till 

en ordnad. De molekyler som gitarrsträngen stöter emot och förflyttar får ett 

rörelsetillskott i samma riktning, och dessa molekyler kolliderar sedan med andra 

molekyler som är närliggande som på så sätt också sätts i rörelse. Förloppet fortsätter 

sedan på samma sätt. Därför är den oordnade rörelsen bland partiklarna nödvändig 

för att den ordnade rörelsen ska kunna föras vidare. De partiklar som rör sig skapar 

förtätningar och förtunningar. Figur 1 visar hur dessa förtätningar och förtunningar 

skapas från en vibrerande stämgaffel.  
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Figur 1. Illustration av hur ljudet breder ut sig  

från en stämgaffel. 

 

Dessa förtätningar och förtunningar, alltså ljud, är tryckvariationer som enbart är 

som en krusning på ytan av lufttrycket. En vanlig konversation skapar en 

lufttrycksvariation som är mindre än en miljondel av hela lufttrycket (Östklint, 

Johansson och Anderberg, 2012). Det är dessa förtätningar och förtunningar som i 

fysiken kallas för ljud (Andersson, 2011). West hänvisar till Anderssons (2005) 

partikelteori och förklarar ljudets överföring med andra ord. Hon skriver att ett 

föremål som vibrerar överför rörelsen från vibrationerna till partiklarna runt om i 

mediet, och då skapas förtätningar och förtunningar som med en konstant hastighet 

rör sig från det vibrerande föremålet. Detta kallas, på ett mer vetenskapligt vis, för att 

rörelseenergin överförs. Att ljuder breder ut sig i olika medier sker genom 

energiöverföring via partiklarna (West, 2008).                                

Östklint, Johansson och Anderberg (2012) menar att när de förtunningar och 

förtätningar bland partiklarna i luften träffar vår trumhinna, trycker molekylerna på 

den med samma frekvens som vibrationerna från exempelvis en gitarrsträng. Vidare 

förstärks trumhinnans svängningar av mellanörats ben, för att sedan registreras av 

känselceller i innerörat och slutligen skickar hörselnerven signaler till hjärnan. 

2.2 Konstruktivism och föreställningar 

Jean Piaget har haft en stor påverkan på skolans naturvetenskapliga undervisning. 

Hans syn på lärande och kunnande kallas ofta konstruktivistiskt (Andersson, 2001). 

Enligt Sjöberg (2010) bygger det konstruktivistiska perspektivet på att verkligheten 

existerar och är objektiv, men att människans förståelse av verkligheten är socialt 

konstruerad. Även Andersson (2001) skriver om socialkonstruktivismen och dess syn 

på att kunna och lära sig, och han förklarar det som att det ses som individuellt 

konstruerat men att förmedlingen av kunnandet och lärandet sker socialt. 

Att tolka sin verklighet för att kunna förstå den sker både bland barn och vuxna 

genom teorier eller föreställningar. Människor utformar sina egna föreställningar och 

skapar mentala modeller av både sin sociala och sin fysiska verklighet. Ett 

sinnesintryck blir väsentligt först när det tolkas mot våra förväntningar och 

föreställningar. Föreställningarna som skapas är människans redskap för att behärska 

sin omgivning, och dessa prövas hela tiden mot verkligheten. De utvecklas ständigt 

till att bli bättre redskap för vår anpassning till verkligheten. Sjöberg menar att denna 

process kan liknas med Piagets begrepp adaption, assimilation och ackommodation 

(Sjöberg, 2010). Andersson (2001) skriver om vardagsföreställningar och 

vetenskapliga föreställningar. Han hänvisar till Piaget och Vygotskijs insikter om att 

det för läraren är centralt och eftersträvansvärt att eleverna ska uppnå ett 
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vetenskapligt tänkande, men att detta enbart kan ske om eleverna besitter en grund av 

vardaglig kunskap om ämnet. Piaget ansåg att vetenskapligt tänkande utvecklas från 

vardagligt till vetenskapligt. Enligt detta tankesätt bygger alltså den vetenskapliga 

kunskapen på de vardagliga föreställningarna, och det är därför viktigt att förstå att 

båda sätten att tänka och förstå är respektabla. Elevernas tänkande måste få röra sig 

mellan dessa två för att skapa en så djup förståelse som möjligt (Andersson, 2001).  

2.2.1 Elevers föreställningar om naturvetenskap 

Att människor försöker lära sig och förstå något nytt med hjälp av sina 

föreställningar och sitt sätt att tänka är enligt Andersson (2011) ett konstruktivistiskt 

sätt att se på lärande och undervisning. Eleven har därför ett utgångsläge i form av 

sina föreställningar och tänkande som är betydelsefullt för läraren att känna till i den 

mån som är möjlig. West (2008) utvecklar detta och skriver att dessa 

vardagsföreställningar även är viktiga att läraren synliggör för att eleverna ska kunna 

basera sin kunskap på en mer vetenskaplig grund. Även Lindström och Pennlert 

(2012) menar att det för läraren är viktigt och intressant att ta reda på vilka 

förkunskaper eleven har. De skriver också om den konstruktivistiska teorin och att 

lärande enligt en kognitiv-konstruktivistisk teori kan ses som en tankemässig process 

som är enskild och personlig. Människan utformar sina egna kunskaper genom att 

utforska sin omvärld.  

Det var under Piagets tid som flera naturvetenskapliga didaktiker började intressera 

sig för att göra undersökningar ur ett elevperspektiv. Frågorna som ställdes var nu 

mer inriktade på tänkandets innehåll. Det visade sig att elever har 

vardagsföreställningar om många naturvetenskapliga fenomen innan de tagit del av 

undervisning. Dessa föreställningar skiljde sig från ett vetenskapligt sätt att tänka. Ett 

annat resultat som undersökningarna visade var att större delen av eleverna efter 

undervisningen hade glömt bort de vetenskapliga begrepp som behandlats, medan de 

vardagliga föreställningarna kvarstod (Andersson, 2011).      

Människan upplever, upptäcker och införskaffar sig kunskap om den värld hon lever 

i samtidigt som hon försöker förstå och påverka den. Vi ser världen och dess olika 

fenomen och naturföreteelser, vilka vi uppfattar med vardagsföreställningar som 

grundar sig i människans personliga upplevelser och erfarenheter (Lindström & 

Pennlert, 2012). Andersson (2001) skriver att eleverna, med hjälp av läraren och dess 

undervisning, ska gå från en vardaglig- till naturvetenskaplig förståelse.  

Sjöberg (2010) menar att elever kan ha skapat vardagsföreställningar som redan är 

djupt ingrodda i deras system innan de kommer till en undervisning. Dessa kan 

därför vara svåra att förändra. Undervisningen syftar till att förmedla ett 

vetenskapligt förhållningssätt till ämnet, vilket kan kollidera med de 

vardagsföreställningar som eleverna redan befäst. Eleverna behärskar då ofta 

situationen genom att skapa två parallella förståelser, som inte förvirrar varandra. 

Eleverna får i undervisningen ta del av bl. a. läroböcker, laborationer och prov, men 

utanför skolan fungerar deras vardagsföreställningar som de under lång tid byggt upp 

relativt bra. 

2.2.2 Elevers föreställningar om ljud 

West (2008) har gjort en sammanställning av tidigare forskning om elevers 

föreställningar kring fenomenet ljud och hörsel, där respondenterna är i blandade 

åldrar och från flera länder. Det har visat sig att elevers föreställningar kring hur ljud 
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uppstår ser olika ut. Eleverna ser samband mellan ljudet och egenskaperna hos det 

som avger ljudet, exempelvis vilket material föremålet är gjort av, om det är tjockt, 

hårt eller spänt. En annan aspekt eleverna tänkte på gällande uppkomsten av ljud var 

det som påverkade att det blev ett ljud, den kraft eller påverkan som gjorde att ljudet 

skapades. Något som framkom var att det var tydligt att respondenternas 

föreställningar är anknutna till objektet som avger ljudet. Att förklara ljudets 

uppkomst från en gitarrsträng var lättare än när två stenar stöttes ihop. Barnen talade 

också om vibrationer vid ljudets uppkomst, men kopplingen var lättare att dra till 

gitarrsträngen än till stenarna. De saknar alltså en allsidig kunskap om att ljud 

uppstår av vibrationer.  

Eshach och Schwartz (2006) har skrivit en artikel om elevers förkunskaper om ljud. 

De har gjort en studie med 10 stycken elever i årskurs 8 från Israel. De ombads rita 

och förklara vad ljud är samt deras föreställningar kring hur ljudet rör sig i olika 

medium. Alla elever i studien beskrev ljud som något materiellt som förflyttade sig 

från ett ställe till ett annat. De tänker sig att luften knuffar ljudet framåt. Det har 

också visats sig att elever tänker att ljudvågorna är något materiellt och kolliderar 

med luftpartiklarna som då är i vägen för ljudvågorna. Eleverna saknade en allmän 

teori för hur ljud breder ut sig. 

Även enligt Wests sammanställning av tidigare forskning har eleverna en bristande 

förståelse kring ljud och dess utbredning. De tänker sig att ljud studsar på olika saker 

samt att ett eko skapas. Det visade sig även att vissa elever beskriver att ljudet breder 

ut sig med begreppet ljudvågor, men ritar det på ett annat sätt. West anser att det är 

detta som blir problematiskt med att använda begreppet ljudvågor i undervisningen. 

Många elever har bristande förståelse för vad begreppet egentligen innebär, och de 

uppfattar att ljudvågor liknar transversella vågor likt vattenvågor. En vanlig 

vardagsföreställning hos elever är att de tänker sig att ljud breder ut sig med 

ljudenheter som har eget materieinnehåll, eller att ljudet överförs genom en vind som 

ett luftpaket. Det som blir problematiskt med denna föreställning är att partiklarna i 

det medium ljudet överförs i då hamnar i vägen för “ljudenheterna” eller “vinden” i 

dess utbredning (West, 2008).   

Begreppet ljudvåg är en term som för både äldre och yngre elever kan leda till 

missförstånd i deras förståelse kring hur ljud breder ut sig. Flera elever som använder 

begreppet ljudvåg har bristande förståelse för vad begreppet betyder och innebär. För 

att eleverna lättare ska kunna förstå hur ljudöverföring går till behöver de få se 

sambandet mellan vibrationer, partiklar och ljudvåg, annars finns risken att begreppet 

hos eleverna kan förstås som något materiellt som rör sig i luften och kolliderar med 

partiklarna (West, 2008). Även Eshach och Schwartz (2006) skriver att lärare bör 

vara försiktiga när de beskriver ljud som vågor eftersom dessa ofta sammankopplas 

med en transversell våg precis som vattenvågor. De anser därför att lärare bör lägga 

ner mer pedagogisk tid till att beskriva skillnaden mellan ljudvågor och vattenvågor 

eftersom dessa ofta leder till missförstånd hos eleverna.  

När det gäller ljudets väg till örat är det många elever som tänker att ljudet går som 

en impuls från örat till hjärnan. Bara några enstaka elever nämner hårcellerna i örat 

som omvandlar ljudets vibrationer till nervimpulser (West, 2008). 
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att upptäcka och belysa elevers föreställningar om vad 

ljud är och hur det uppstår, hur det breder ut sig samt hur ljud uppfattas av örat. 

Studien kan hjälpa mig i min kommande profession och andra fysiklärare att 

upptäcka vilka vardagsföreställningar, men även vetenskapligt förankrade 

föreställningar som kan finnas och skapas hos elever. Dessa föreställningar kan vara 

till hjälp vid lärares planering av undervisning om ljud. Förhoppningen är att studien 

ska leda till en större förståelse för elevers tankar kring ljud och därigenom hjälpa 

dem förstå vad ljud är, hur det uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat på ett mer 

vetenskapligt vis. 

   

Frågeställningar: 

Vilka föreställningar har elever kring vad ljud är och hur det uppstår? 

Hur uppfattar elever att ljud breder ut sig? 

Vilka föreställningar har elever kring hur ljud kan registreras av örat? 
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4. Metod  

I detta avsnitt kommer valet av metod som använts i studien att beskrivas och 

motiveras. Inledningsvis förklaras det metodval som använts för undersökningen, för 

att därefter beskriva hur informanterna valts ut samt vilket tillvägagångssätt som 

använts för intervjuerna. Vidare beskrivs vilka etiska aspekter som har beaktats samt 

vilken tillförlitlighet och trovärdighet studien har utifrån de metoder som använts.  

4.1 Metodval 

Denna studie utförs i form av en kvalitativ metod som kännetecknas av att den 

fokuserar på hur människan uppfattar sin omvärld (Allwood & Eriksson, 2012). En 

kvalitativ studie är bättre lämpad för en småskalig forskning med färre antal 

respondenter. Den får ut data som mer går in på djupet (Denscombe, 2016; Eriksson 

& Wiedersheim-Paul, 2014). Denna typ av studie utgår från att det finns flera sätt att 

se på och tolka verkligheten, vilket leder till att det inte finns en absolut och objektiv 

sanning. Data som samlas in fokuserar på de didaktiska frågorna vad, hur och varför, 

och ger därför mer nyanserade svar (Watt Boolsen, 2007). Studien syftar till att 

synliggöra elevers föreställningar kring fenomenet ljud, vilket öppnar för att få flera 

olika svar kring hur eleverna uppfattar och tolkar sin omvärld. Detta i sig motiverar 

valet av att använda en kvalitativ ansats i studien.  

4.2 Urval  

Studiens syfte är att undersöka elevers föreställningar kring fenomenet ljud. Därför 

behövdes ett visst urval av elever göras då det var önskvärt att eleverna tidigare inte 

blivit undervisade inom akustik, eftersom detta hade gett ett missvisande resultat 

kring deras vardagsföreställningar. Fler kriterier var att respondenterna skulle gå på 

mellanstadiet och att det med fördel deltog ungefär lika många pojkar som flickor i 

studien.   

Till studien valdes respondenterna genom ett bekvämlighetsurval. Detta urval är 

lämpligt att använda vid mindre studier och undersökningar eftersom de ofta har en 

begränsad tid och budget (Denscombe, 2016). Kontakten med de elever som deltagit 

i studiens intervjuer har tidigare etablerats genom den verksamhetsintegrerade 

utbildningen. Ännu ett urval som gjordes var att samtliga deltagare är knutna till en 

klass. Alla klassens 22 elever tillfrågades att delta i studien, varav 12 elever och 

vårdnadshavare gav sitt godkännande.     

Det är angeläget att finna en balans mellan hur många elever som ska intervjuas och 

när tillräcklig empiri samlats in. Trost menar att kvalitet går före kvantitet, och att det 

därför att bättre att intervjua färre men att intervjuerna utförs bra (Trost, 2005). Efter 

sammanställning och transkribering av de 12 elevernas intervjusvar togs ett beslut att 

de data som samlats in var tillräcklig för studien. 
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4.2.1 Respondenter 

De elever som har deltagit i studien går i femte klass. Det är 12 respondenter från 

klassen där hälften av dem är pojkar och hälften är flickor. Eleverna är sedan tidigare 

bekanta med mig efter två genomförda VFU-perioder i klassen. Genom kontakt med 

elevernas NO-lärare finns vetskapen att de tidigare på mellanstadiet inte har läst om 

akustik och fenomenet ljud. 

4.3 Datainsamlingsmetod 

Studien har en kvalitativ ansats och forskningsmetod där data samlats in med hjälp 

av intervjuer. För att eleverna skulle kunna delta i undersökningen behövdes en 

underskrift från målsman som skrevs under på ett hemskickat missivbrev. (se bilaga 

2) Dessa samlades in personligen till mig som skribent då möjlighet till detta fanns. 

När missivbreven delades ut informerades eleverna om vad intervjuerna skulle 

handla om, att deltagandet var frivilligt samt att de inte på något sätt blir bedömda på 

vad de delger under intervjun. Tid till intervjuer upprättades med elevernas 

klassföreståndare och samtliga intervjuer genomfördes under loppet av en vecka.  

Inledningsvis utfördes en pilotintervju med en utomstående elev som går i tredje 

klass, i en annan skola men i samma kommun.  Denna elev valdes också genom ett 

bekvämlighetsurval då personen sedan tidigare är bekant och kunde tänka sig att 

ställa upp på en intervju med målsmans godkännande. Intervjun var semistrukturerad 

och tanken med intervjun var att se vilka typer av svar intervjufrågorna genererade, 

men även vilka typer av följdfrågor som möjligen behövdes ställas. För att detta 

skulle tydliggöras utfördes en transkribering som synades noga innan studiens 

intervjuer påbörjades. Det visade sig att följdfrågorna kring ljudets väg till örat 

behövdes förtydligas och finjusteras en aning. Innehållet av pilotintervjun kommer 

emellertid inte att användas till analys och resultat.   

Mötet med eleverna i årskurs fem utfördes även dessa i form av semistrukturerade 

intervjuer. I semistrukturerade intervjuer finns färdiga frågor som är en grund för 

intervjun, (se bilaga 1) men det finns rum för att ställa följdfrågor. Intervjuaren kan 

dessutom vara flexibel och ändra ordningsföljd på frågorna. Fokus ska ligga på 

respondenten/respondenternas idéer och de ska få möjlighet att prata öppet och 

utförligt om de ämnen som behandlas (Denscombe, 2016). Även Back och Berterö 

(2015) menar att en semistrukturerad intervju är gynnsam då syftet med intervjuerna 

är att respondenten ska kunna delge sina upplevelser kring ett ämne. Denna 

intervjumetod kändes därför relevant att använda just för att eleverna fritt skulle få 

berätta om deras upplevelser och vardagsföreställningar.  

För att lättare kunna analysera elevernas föreställningar spelades intervjuerna in med 

hjälp av mobiltelefon. Detta bidrog till att intervjuerna hade ett bra flyt och att fokus 

kunde läggas på att ställa bra följdfrågor istället för att anteckna.  

4.3.1 Intervjuer  

Inför varje intervju återberättades för eleverna att samtalet skulle spelas in och i 

vilket syfte, att de inte blir bedömda utifrån betygskriterierna och deras 

skolsammanhang, samt att det är okej att gissa sig fram och chansa eftersom de inte 

har några förkunskaper inom ämnet ljud. Intervjuerna utfördes i par och eftersom det 

finns en bekantskap med eleverna så valdes paren, i så stor mån som möjligt, med 

fokus på att eleverna skulle känna sig trygga med varandra. Denscombe skriver om 
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gruppintervjuer och menar att även i denna form av intervjuer är det intervjuaren 

som styr över interaktionen mellan deltagarna. Det är även intervjuaren som styr i 

vilken riktning frågorna och svaren ska gå. I denna studie användes gruppintervjuer 

för att eleverna skulle känna sig tryggare då ett relativt abstrakt ämne skulle 

diskuteras samt att de saknar förkunskaper inom ämnet. Gruppintervjuer kan ses som 

utmärkande eftersom de bidrar till att eleverna kan svara som en del av en grupp 

istället för som individer. Dessa intervjuer kan vara mer givande av den anledningen 

att respondenterna får lyssna på olika synpunkter, de kan få stöd i sina åsikter samt 

att de kan ifrågasätta varandras. Gruppintervjuer drar även nytta av de sociala och 

psykologiska aspekterna för att dessa kan bidra till att deltagarna blir mer delaktiga, 

att de vågar uttrycka sina åsikter och synpunkter samt att de kan reflektera över 

varandras (Denscombe, 2016).  

Det deltog 12 elever i studien vilket resulterade i sex intervjuer som varade i ca 30 

minuter vardera. Till intervjuerna fanns tre olika rekvisitor som eleverna fick testa, 

känna och inspektera. Dessa var i form av en gitarr, två stenar samt en stämgaffel, 

vilka intervjufrågorna handlade om. Valet av föremål som kan alstra ljud 

inspirerades av Wests (2008) forskning kring ljud. Tanken var att intervjuerna blir 

mer levande och intressanta om eleverna själva får testa sig fram och förklara med 

hjälp av sina sinnen. Andersson skriver att det är vanligt att ställa mer generella 

frågor vid intervjuer om elevers föreställningar inom naturvetenskapen. Det kan 

skapa svårigheter eftersom frågorna innehåller begrepp som för eleverna betyder 

olika saker, vilket i sin tur försvårar arbetet att tolka deras svar. Forskaren eller 

intervjuaren kan då utgå från konkreta exempel i sina intervjuer eftersom det 

förtydligar vad eleverna refererar till (Andersson, 2011).  

4.4 Analysmetod  

Vid analysen av data undersöktes det som låg djupare under ytinnehållet, det letades 

efter det som förklarar hur saker fungerar. Data analyserades för att lättare hitta det 

studien efterfrågar, där målet var att hitta en allmän grund som också kan användas i 

andra situationer (Denscombe, 2008). Efter genomförandet av pilotstudien 

analyserades underlaget genom en upprepad uppspelning. Intervjun transkriberades 

också för att underlätta arbetet med att analysera intervjuunderlaget.  

Även det intervjuunderlag som de 12 intervjuerna genererade analyserades genom 

upprepad uppspelning och transkribering. Detta för att kunna identifiera teman kring 

elevernas föreställningar om ljud. Transkriberingarna kopierades och lades på ett 

USB- minne för att säkerställa att de inte försvinner. Detta bör alltid göras eftersom 

att det är omöjligt att få tag på samma data igen (Denscombe, 2008). 

Transkriberingarna lästes igenom och sammanställdes genom en sortering av 

intervjufrågorna och elevernas föreställningar. Dessa kategoriserades sedan in i olika 

teman genom en tematisk analys. Enligt Braun och Clarke (2006) är denna typ av 

kvalitativa analysmetod sparsamt uppmärksammad men allmänt känd inom 

psykologisk forskning. Den används för att analysera mönster eller teman i det data 

som samlats in. Det är en väldigt användbar och flexibel analysmetod där data delas 

upp i teman. En tematisk analys uppmärksammar vilka olika förklaringar som finns 

inom ett ämnesområde (Denscombe, 2016). Utefter dessa teman delades sedan 

elevernas föreställningar upp i vardagliga och vetenskapliga föreställningar. Dessa 

definieras olika för de tre frågeställningar som studien ställer. (se kapitel 5, resultat)  
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4.5 Etiska aspekter 

Undersökningen har tagit del av vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2011). 

Elever och vårdnadshavare fick inledningsvis ta del av informationskravet, vilket 

innebär att de innan intervjuerna blev informerade om vad det innebär att delta, samt 

vilka villkor de har. De blev även informerade om att deltagandet är frivilligt och att 

de närhelst de vill har möjlighet att avbryta sin medverkan. Om eleverna skulle vilja 

avbryta sitt deltagande av intervjun kommer de inte att på något vis bli olämpligt 

pressade eller utsättas för några påtryckningar. Det råder heller ingen typ av 

beroendeförhållande mellan forskaren och eleverna. Elever och vårdnadshavare fick 

även ta del av samtyckeskravet som innebär att de måste visa ett samtycke innan 

undersökningen börjar. Eftersom studien syftar att intervjua elever i mellanstadiet 

behövs godkännande från varje elevs målsman (VR:s Forskningsetiska Principer, 

2011). Detta genom att elever och föräldrar fick ta del av ett missivbrev där målsman 

behövde godkänna elevernas medverkan i undersökningen med en underskrift. 

Missivbrevet lämnades sedan direkt till forskaren. Eleverna blev aldrig benämnda 

med namn i studien och i sin medverkan blev de behandlade med konfidentialitet 

samt att det material de lämnat vid intervjuerna enbart har och kommer enbart att 

användas för denna studie.  

4.6 Tillförlitlighet 

Om en studie är tillförlitlig eller inte beror på om det är möjligt att få fram samma 

resultat om studien skulle genomföras igen (Denscombe, 2016). Det finns många sätt 

att avgöra om informationen som redovisas inom forskning är relevant och pålitlig. 

Denna studie är, som tidigare beskrivits, av kvalitativ karaktär och kommer därför att 

utgå från begreppet tillförlitlighet. Hur pass tillförlitlig en studie är kan beskrivas 

med fyra olika delkriterier, och bedöms utifrån trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). Dessa fyra 

delmoment kommer att beskrivas i följande avsnitt. 

4.6.1 Trovärdighet 

Denscombe (2008) anser att det är svårt att avgöra hur trovärdig en kvalitativ studie 

är eftersom de data som samlas in inte kan säkerställas som exakt. Bryman (2011) 

däremot delger två olika begrepp som kan användas för att avgöra trovärdigheten hos 

en studie, intern och extern. Om en studie är internt trovärdig ska resultatet kunna 

relateras till tidigare forskning, vilket studien gör då stora delar av resultatet går att 

känna igen i tidigare forskning. Om den är externt pålitlig gäller om studien är 

generaliserbar, vilket grundar sig i hur väl forskningsprocessen är utförd (Bryman, 

2011). Även studiens forskningsprocess är väl utförd. Hur pass generaliserbar den är 

står mer beskrivet i avsnittet nedanför. Forskaren ska även ha säkerställt att studien 

är skriven i enlighet med de regler som finns (Bryman, 2011). Studien har grundat 

sig i vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket bidrar till en ökad 

trovärdighet.  

4.6.2 Överförbarhet 

Det andra begreppet och delkriteriet för att en studie ska vara tillförlitlig är om 

studien är överförbar. Detta innebär om studiens resultat är användbart i andra 

situationer (Bryman, 2011). Denscombe (2008) lyfter problematiken med att 

småskaliga kvalitativa studier sannolikt inte så ofta ses som generaliserbara. Han 
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hänvisar till Lincoln och Guba (1985) som menar att kvalitativa studier behövs ses 

på med ett annat angreppssätt. Istället för att ställa sig frågan “I vilken utsträckning 

är det sannolikt att fynden återfinns i andra fall?” vänder de på frågan och tänker “I 

vilken utsträckning skulle fynden kunna överföras till andra fall?” (Denscombe, 2008 

s. 382) Eftersom studien är ett småskaligt forskningsprojekt med få respondenter är 

det svårt att avgöra hur pass applicerbart resultatet är i andra situationer. De 

föreställningar studiens resultat grundar sig på är även avgränsat till elever i årskurs 

fem. Därför finns en tveksamhet i hur pass generaliserbar studien är. Studien kan 

däremot användas som ett riktmärke för andra som vill undersöka samma sak. I det 

avseendet anses studien trovärdig eftersom de elever som intervjuades fritt, med 

hjälp av rekvisita, kunde uttrycka sina föreställningar utan att påverkas av forskaren. 

4.6.3 Pålitlighet 

För att en studies resultat ska anses vara pålitligt ska alla avsnitt i arbetet vara 

noggrant beskrivna samt att tillvägagångssättet ska vara så tydligt formulerat att det 

ska kunna återupprepas (Bryman, 2011). Arbetet har med hjälp handledare och 

opponenter genomgått en granskning, och därefter korrigerats, vilket kan styrka 

arbetets pålitlighet. Däremot är det svårt att avgöra eftersom en tredje part kan 

uppleva beskrivningen av tillvägagångssättet som oklart.    

4.6.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 

Det sista kriteriet Bryman (2011) tar upp för en tillförlitlig studie är om den är möjlig 

att styrka och konfirmera. Detta innebär att forskaren måste ta avstånd från 

personliga erfarenheter och egna värderingar i sin studie.   
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5. Resultat 

Detta kapitel kommer presentera studiens insamlade data i form av elevers 

föreställningar. Resultatet av studien delas upp i tre underrubriker utifrån studiens 

forskningsfrågor, Elevers föreställningar kring vad ljud är och hur det uppstår, 

Elevers föreställningar kring hur ljud breder ut sig samt Elevers föreställningar 

kring hur ljudet registreras av örat. I varje underrubrik behandlas frågor kring 

elevers uppfattningar om gitarren, stenarna och stämgaffeln. Elevsvaren delas upp 

med hjälp av en tematisk analys som visar vilka olika förklaringar eleverna har kring 

ämnet. Föreställningarna kommer att delas upp i vardagsföreställningar och 

vetenskapliga föreställningar, där de vetenskapliga föreställningarna är helt eller 

delvis förankrade i naturvetenskapens teorier om ljud. En närmre förklaring på vad 

som definierar en vetenskaplig föreställning presenteras under varje underrubrik. En 

vardaglig föreställning definieras av att elevsvaret inte är förankrat i vetenskapliga 

teorier om ljud, som grundar sig i den forskning som presenteras i kapitlet Bakgrund 

(2).    

Innan frågorna ställdes kring varje rekvisita fick eleverna testa, känna på och försöka 

skapa ljud med föremålet. Detta för att få en större förståelse kring intervjufrågorna 

men också för att de skulle få använda sina sinnen. De fick även under hela intervjun 

testa och inspektera föremålen hur mycket de ville. Eleverna intervjuades i par om 

sex grupper. Grupperna är numrerade i den ordning intervjuerna utfördes, men 

namnen på eleverna är utbytta och påhittade. Pojknamnen i studien har fått andra 

pojknamn likväl som att flickorna har fått andra flicknamn. Ett namn med utländsk 

klang behöver inte tillhöra en elev med utländskt ursprung.    

Grupp 1: Albin, Ahmed  

Grupp 2: Bilal, Billy  

Grupp 3: Clara, Celine  

Grupp 4: Dennis, Dante  

Grupp 5: Ellen, Ella  

Grupp 6: Farah, Fanny  

5.1 Elevers föreställningar kring vad ljud är och hur det uppstår 

I detta avsnitt redogörs elevers föreställningar kring vad ljud är och hur det uppstår. 

Eleverna hade flera olika sätt att beskriva detta. Deras diskussioner och 

föreställningar ligger till grund för de teman som presenteras nedan. Efter dessa 

teman visas en tabell (tabell 1) med exempel på intervjufrågor samt elevers 

vardagliga och vetenskapliga föreställningar. Det som definierar en 

vardagsföreställning är att elevsvaret inte är förankrat i vetenskapliga teorier kring 

vad ljud är och hur det uppstår, medan om det kategoriseras som vetenskapligt helt 

eller delvis är det. I detta fall handlar det om att eleverna på något vis har en 

förståelse för att ljud skapas av vibrationer. På frågan kring vad en ljudvåg är 

behöver eleverna veta att det är förtätningar och förtunningar i partiklar för att svaret 

ska kategoriseras som vetenskapligt.   

 

Ljudet uppstår genom vibrationer 

Flera av eleverna berättade att ljudet uppstår genom vibrationer när de pratade om 

hur ljudet uppstår från en gitarr. Några sa att de ser att strängen vibrerar eller skakar. 

På frågan: ” Varför tror ni att det börjar låta när man drar på strängen?” svarade en 

elev, 
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Jag tänker lite så också att när den vibrerar, det är det som skapar ljudet 

inuti hela denna. – Dennis 

Detta elevsvar är inom kategorin vetenskaplig föreställning. Eleven har förstått att 

ljudet skapas genom vibrationer. Han säger att vibrationen på strängen skapar ljudet 

inuti gitarren.  

När det kom till att besvara hur ljud uppstår gällande stenarna var det däremot ingen 

av eleverna som nämnde att ljudet uppstod genom att stenarna vibrerade. Däremot 

nämner två av eleverna att stenarna skakar/vibrerar, men inte att det är det som bildar 

ljudet. Likaväl som att eleverna pratar om ljudvågor gällande stenarna så nämner de 

inte att det beror på att stenarna vibrerar.  

Flera av eleverna kände att stämgaffeln vibrerade, och de upptäckte att stämgaffeln 

slutade låta när de tog tag i ”gafflarna” och många förstod därför ganska snabbt 

kopplingen mellan vibrationerna och ljudet. En elev svarade såhär på frågan: ”Vad är 

det som gör att stämgaffeln fortsätter att låta efter att vi slagit den i bordet?” 

Det är väl att den fortfarande vibrerar? Vi säger att den här ena pinnen 

vibrerar mot den andra då blir det fortfarande ett tryck här emellan, det är 

typ som gitarren, att den fortsätter tills den här ena har slutat röra på sig. – 

Clara 

Även detta elevsvar är en vetenskapligt förankrad föreställning eftersom eleven 

förstår sambanden mellan vibrationen och ljudet. Eleven pratar däremot om att 

den ena gaffeln vibrerar mot den andra, trots att de inte hamnar i kontakt med 

varandra, samt att det bildas ett slags tryck mellan ”gafflarna”. Men i det stora 

hela har eleven förstått konceptet. 

Material och egenskaper hos föremålet 

Flera av eleverna lägger stor vikt vid föremålets egenskaper vid frågan hur ljud 

uppstår, såsom att strängarna har olika tjocklek eller hålet på gitarren och att det 

skapar ett eko. Två av elevsvaren kring denna fråga var:  

Är det inte för att den är spänd? Från här, så att det blir ljud, så att den är 

spänd och då blir det såhär. – Celine 

Det kanske, det är för att det är ett hål här, då kanske det går in där, ljudet, 

då kanske det blir bättre. - Fanny 

Vid frågan om varför det uppstår ett ljud när stenarna stöts emot varandra nämns 

flera olika egenskaper hos stenarna som att de är hårda, formen, vilken typ av sten 

det är samt vikten. En elev svarade:  

Kollisionen och materialet. Vikten kan det också bero på. – Billy 

På stämgaffeln är det hälften av eleverna som nämner metallen som egenskap eller 

tänker att det är metallen som skapar ljudet. Några pratar även om formen på den. 

De citat som rör föremålens egenskaper och material är alla kategoriserade som 

vardagsföreställningar. Egenskaperna kan påverka hur ljudet låter, men inte att det 

uppstår.  
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Föreställningar om ljudvågor 

En följdfråga som inte ställdes till alla elever var vad en ljudvåg är eller hur den ser 

ut. Det var svårare för eleverna att svara på detta och de flesta av de tillfrågade sa att 

de inte visste. En elevgjorde jämförelser med havsvågor.  

Som stora, tänk dig havsvågor fast de är runda, som trycks så det blir större 

och större, och sen går det ner och blir mindre. -Dennis 

Denna föreställning är lite tveksam att placera i kategorin vardagsföreställning av 

anledningen att eleven refererar till en maskin han använt för att se ljudvågor. Eleven 

gör liknelser med havsvågor vilka är transversella och inte longitudinella som 

ljudvågor är. Detta avgör att elevsvaret kategoriseras som en vardagsföreställning. 

En annan elev hade en annan vardagsföreställning om att det kom ljudvågor från 

stenarna vid en kollision, men nämnde att stenarna inte vibrerade vilket avgör 

kategoriseringen.   

Ja då kommer det typ ljudvågor, men det vibrerar inte men det är typ, ljud 

kommer därifrån och det är ju ljudvågor och så. – Bilal 

Påverkan till ljudet 

Flera av eleverna pratade om det som påverkade att det blev ett ljud, alltså det som 

påverkade att ljudet skapades. Detta tankesätt gällde speciellt med stenarna. När 

eleverna diskuterade kring hur ljudet uppstod när stenarna stöttes ihop var det flera 

som pratade om att det blev ett tryck av kollisionen, att ljudet kommer från trycket 

som skapas mellan stenarna. På frågan, vad är det som gör att det låter när stenarna 

stöter emot varandra? svarade en elev: 

Öhmm.. om man kraschar dem i varandra, då låter det typ ett högt ljud. –

Albin 

Och en annan elev svarade:  

Kanske när den krockar.. –Bilal 

Dessa föreställningar är också vardagliga eftersom de inte på något sätt är 

förankrade i den vetenskapliga forskningen om ljud. 

 

Tabell 1. Frågor och föreställningar kring vad ljud är och hur det uppstår. 

Intervjufrågor Vardagsföreställningar Vetenskapliga föreställningar 

Varför tror ni att det 

börjar låta när man 

drar på strängen? 

Storleken på strängarna kanske? 

– Ella 

Det vibrerar jättemycket tror jag. 

Typ såhär tusen gånger åker den 

fram och tillbaka så att det blir 
ljud...vågor. – Clara 

 Att det ekar där inne. 

Det kanske är något med det här 
hålet? – Ellen 

Jag tänker lite så också att när den 

vibrerar, det är det som skapar 
ljudet inuti hela denna. – Dennis 

 Är det inte för att den är spänd? 

Från här, så att det blir ljud, så 

Den vibrerar väldigt fort. – Dante 
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att den är spänd och då blir det 

såhär. – Celine 

 Jag har ingen aning om hur det 
kan låta men, det är säkert 

någonting där i. – Albin  

 

Via ljudvågor. Okej. 
Hur tänker ni att en 

ljudvåg ser ut? 

Som stora, tänk dig havsvågor fast 
de är runda, som trycks så det blir 

större och större, och sen går det 

ner och blir mindre. – Dennis  

 

Vad är det som gör att 

det låter när stenarna 

stöts mot varandra så 
här? 

Ja då kommer det typ ljudvågor, 

men det vibrerar inte men det är 

typ.. ljud kommer därifrån och det 
är ju ljudvågor och så. – Bilal  

 

 Kollisionen och materialet. Vikten 

kan det också bero på. – Billy  
 

 Det blir ett tryck mellan stenarna 

och så kommer det ut ljudet. – 

Celine 

 

Vad är det som gör att 

stämgaffeln fortsätter 
att låta efter att vi 

slagit den i bordet? 

Det är, vad heter det, metallen. 

Metallen har ett sånt klingande 
ljud. Om du skulle tagit stål så 

hade det låtit mer: “buuh”. – 

Dennis 

Det är väl att den fortfarande 

vibrerar? Vi säger att den här ena 
pinnen vibrerar mot den andra då 

blir det fortfarande ett tryck här 

emellan, det är typ som gitarren, att 

den fortsätter tills den här ena har 
slutat röra på sig. – Clara  

Varför tror ni att det 

slutar låta efter ett tag? 

 Jag höll ju här, och då kanske 

stannade jag vibrationerna.. då 
slutade ljudet. – Ella  

  Man stoppar vibrationen, och ljudet 
kommer från vibrationen . – Ellen  
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5.2 Elevers föreställningar kring hur ljud breder ut sig. 

Elevers föreställningar kring hur ljudet breder ut sig behandlar mediet gasform och 

fast form. Eleverna funderade kring hur ljudet breder ut sig i luft, i bord och mer 

spontant i väggar. Deras föreställningar ligger till grund för uppdelningen av de 

teman som presenteras nedan. Efter detta visas även en tabell (tabell 2) med 

elevernas vardagsföreställningar och de mer vetenskapliga föreställningarna. Under 

denna rubrik definieras vetenskapliga föreställningar gällande mediet gasform och 

fast form. För att ett elevsvar ska kategoriseras som vetenskapligt i gasform behöver 

eleven visa förståelse för att ljudet via ljudvågor breder ut sig från föremålet. Dessa 

föreställningar är endast delvis förankrade i vetenskapliga teorier. Ingen av de 

intervjuade eleverna hade vetskap om att vibrationerna från ett föremål överför 

rörelseenergi till partiklarna i luften. Om föreställningen ska definieras som 

vetenskaplig i fast form behöver eleverna förstå att vibrationerna från ljudkällan gör 

att det skapas vibrationer även i materialet med fast form. De elevsvar som definieras 

som vardagsföreställningar är inte förankrade i vetenskapliga teorier kring hur ljud 

breder ut sig.    

Föreställningar om att ljudet studsar 

Flertalet av eleverna uttrycker att ljudet studsar när de ska svara på hur ljudet tar sig 

vidare från det föremål som skapar ljudet. Vid frågan om vart ljudet tar vägen efter 

att gitarrstängen satts i svängning var det flera elever som tänkte sig att ljudet studsar 

runt inuti gitarren och sedan ut igen. En elevföreställning löd, 

Att den går in i hålet på gitarren, sen kanske det studsar och sen går ut igen. 

– Fanny 

Vid frågor kring stenarna började en elevgrupp diskutera hur ljudet kunde gå från ett 

rum till ett annat, trots att alla dörrar var stängda. En av eleverna sa: 

För att ljudet studsar igenom såhär, även fast det är såhär hårt material så 

måste det ju vara någon springa, för det är ju inte vägg hela vägen, här är det 

ju som en springa,[eleven pekar på en springa i väggen] och om man slår så, 

då kommer ljudet in där, studsar mot andra väggen vid 5c:s vägg och då hör 

dem det. – Dennis 

Många av eleverna fascinerades över att ljudet från stämgaffeln förändrades när de 

satte dess skaft mot bordet. En av intervjufrågorna som ställdes var vad som händer 

med ljudet när vi sätter stämgaffeln mot bordet, och varför det blir så, varav en elev 

svarade, 

Det är lite svårt att förklara men, de studsar på bänken och sen uppåt igen. 

Och sen många ljudvågor kommer, kanske fyra, fem stycken, och sen studsar 

dem på trän och sen ut i luften igen såhär. – Bilal 

Det var flera av eleverna som föreställde sig att ljudet studsade från stämgaffeln, ner 

i bordet och sedan ut i luften igen, och att det var det som påverkade att ljudet 

förändrades. Inga av dessa föreställningar placerades i den vetenskapliga kategorin 

med förklaringen att de inte är förankrade i naturvetenskapens teorier om ljud. 
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Föreställningar om att ljudet åker med i luften eller trycker bort luften   

Flera av eleverna tänker sig att när ljudet breder ut sig åker det med i luften. Att 

ljudet flyger med i några vågor.  

Det kanske är några sådana här vågor i luften, och så kanske det åker med 

och sen kommer till örat. – Farah 

En annan elev berättade om en maskin som han hade använt som visade hur ljudet 

breder ut sig.  

Det finns en speciell maskin, jag minns inte vad den heter men, som kan kolla 

på en gitarr så när den drar så kommer det ljudvågor runt såhär i en stor 

ring. (…) Om man kollar så ser man att luften trycks ut medan ljudet kommer 

och trycker luften så.. – Dennis 

Inom detta tema kategoriserades båda elevföreställningar som vardagliga.  

Det är ljudvågor som gör att ljudet breder ut sig 

Nästan alla elever pratade om att det är ljudvågorna som tar ljudet vidare från det 

vibrerande föremålet, men många hade svårt att förklara hur det går till. En elev 

svarade så här på hur det kommer sig att vi kan höra ljudet från en gitarr, 

Jag tror att det är ljudvågor som, så när det kommer ett ljud så åker det 

direkt typ ljudvågor som kommer till våra ör, eh vid öronen och då hör vi det 

– Dante 

Denna föreställning kategoriseras som delvis vetenskaplig. Eleven nämner inte i 

detta citat att det är vibrationer som skapar ljud, men är en av de elever som 

tidigare i intervjun haft denna föreställning. Han berättar att ljudvågor 

uppkommer från ljudet, och att dessa ”kommer till” öronen, vilket delvis är 

föreställningar som är förankrade i vetenskapliga teorier om ljud.  

Ljud som breder ut sig i fast form  

En av intervjufrågorna eleverna skulle besvara var, ” Vad händer med ljudet när vi 

sätter stämgaffeln mot bordet? Varför blir det så?” Alla elever sa att ljudet 

förändrades på något sätt, antingen att tonen ändrades eller att ljudet blev starkare. 

Det var mindre än hälften av eleverna som tänkte sig att vibrationerna fortsatte ner i 

bordet och gjorde så att även bordet vibrerade, och att ljudet blev starkare just därför. 

Någon tänkte att det var på grund av att det finns lite luft även i trä. En elev sa att om 

vi satte stämgaffeln på ett ännu större bord så hade ljudet blivit ännu högre, men drog 

inga paralleller till varför. En annan elev tänkte att ljudvågorna studsade runt mellan 

bordskanterna på bordet. Ett exempel på elevsvar är:   

Eller så kan det vara att vibreringen går till bordet, så vad jag tänker är att 

vibreringen härifrån är stark nog att vibrerar alltså här nere också. [i 

bordet] – Billy 

Denna föreställning är kategoriserad som vetenskaplig eftersom eleven förstår att 

vibrationerna från stämgaffeln skapar vibrationer även i bordet, och att detta 

förändrar ljudet. Eleven i fråga kände att det vibrerade även i bordet och förstod 

därför att stämgaffeln på något sätt överförde vibrationerna till bordet. 
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Tabell 2. Frågor och föreställningar kring hur ljud breder ut sig  

Intervjufrågor Vardagsföreställningar Vetenskapliga föreställningar 

Vart tar ljudet vägen 

tänker ni? (Gitarr) 

Att den går in i hålet på gitarren, 

sen kanske det studsar och sen går 
ut igen. – Fanny  

 

 Det kanske är några sådana här 

vågor i luften, och så kanske det 
åker med och sen kommer till örat. 

– Farah  

 

Hur kommer det sig 

att vi kan höra ljudet? 

(Gitarr)  

Det finns en speciell maskin, jag 

minns inte vad den heter men, som 

kan kolla på en gitarr så när den 

drar så kommer det ljudvågor runt 
såhär i en stor ring. (…) Om man 

kollar så ser man att luften trycks ut 

medan ljudet kommer och trycker 
luften så.. – Dennis  

Jag tror att det är ljudvågor som, 

så när det kommer ett ljud så åker 

det direkt typ ljudvågor som 

kommer till våra ör, eh vid öronen 
och då hör vi det - Dante 

Vart tänker ni att 

ljudet tar vägen från 
stenarna? 

För att ljudet studsar igenom såhär, 

även fast det är såhär hårt material 
så måste det ju vara någon springa, 

för det är ju inte vägg hela vägen, 

här är det ju som en springa,(i 
väggen) och om man slår så, då 

kommer ljudet in där, studsar mot 

andra väggen vid 5c:s vägg och då 

hör dem det. – Dennis  

 

 Jag är inte helt säker, om det typ är 

som så kallade spöken då, att de typ 
kan gå genom väggar och så. – 

Dante 

 

 

 Ljudet åker ju också, det är som 

gitarren, ljudet åker också på i 

luften såhär och sen kommer den 

i här. (I öronen) – Bilal 

 

Vad är det som gör att 

stämgaffeln låter efter 

att vi slagit den i 
bordet? 

Det kanske inte bara kan studsa till 

den, det kanske kan studsa till 

allting. Eller det mesta. Ljudet 
studsar här emellan och sen så 
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kommer det kanske också på oss, 

eller åt alla sidor. - Ella 

 

Vad händer med ljudet 

när vi sätter 

stämgaffeln mot 
bordet? 

- Varför blir det så? 

Det är lite svårt att förklara men, de 

studsar på bänken och sen uppåt 

igen. Och sen många ljudvågor 
kommer, kanske fyra, fem stycken, 

och sen studsar dem på trän och 

sen ut i luften igen såhär. – Bilal  

Sen tror jag typ att vibrationerna 

går ner till den här, och så 

fortsätter den ner i bordet. - Clara 

 Det här ljudet, det blir typ. Att det 

åker fram och tillbaka, mellan de 

här, och om man sätter ner den här, 

så blir det att det åker fram och 
tillbaka i bänken. Bordskanterna. – 

Celine 

Eller så kan det vara att 

vibreringen går till bordet, så vad 

jag tänker är att vibreringen 

härifrån är stark nog att vibrerar 
alltså här nere också.. (i bordet) – 

Billy  

 

5.3 Elevers föreställningar kring hur ljudet registreras av örat 

Bland elevernas föreställningar finns det flera sätt att tänka kring hur ljudet 

registreras av örat. I de teman som presenteras nedan redovisas exempel på elevernas 

olika föreställningar där de har svarat på frågan: Hur kommer det sig att vi kan höra 

ljudet? I slutet av detta avsnitt visas en tabell (tabell 3) som visar en intervjufråga 

men där elevernas svar är uppdelade i vardagliga och vetenskapliga föreställningar. 

Definitionen för om dessa elevsvar är vetenskapligt förankrade grundar sig i om 

eleverna visar förståelse för att ljudvågorna tar sig från föremålet, till öronen och att 

hjärnan sedan reagerar på det. Eleverna behöver inte visa någon kunskap på hur det 

inuti örat och i hjärnan fungerar. De elevsvar som definieras som 

vardagsföreställningar är inte förankrade i vetenskapliga teorier kring hur ljud 

registreras av örat.     

Ljudet kommer först till hjärnan, sen till öronen  

Några av eleverna tänkte att ljudet från de olika föremålen först registreras av 

hjärnan för att sedan ta sig vidare till öronen. Beträffande det första elevcitatet nedan 

svarar elever på hur det kommer sig att vi kan höra ljudet från stämgaffeln. Det andra 

elevcitatet visar att en elev föreställer sig att ljudet från stenarna tar sig igenom 

kroppen, till hjärnan och vidare till öronen. 

Det såhär flyger i luften, till hjärnan och sen till öronen. – Farah 

Det är typ, det kommer till, på händerna, så åker det typ igenom, eller inte typ 

igenom men, alltså typ in så och sen kontakt till hjärnan och från hjärnan till 

örat. – Ahmed 

Ett annat exempel på elevföreställningar är att eleverna tänker sig att det händer 

något i hjärnan, och att den sedan hjärnan skickar signaler till örat. Vid dessa två 

citat svarar eleverna på hur det kommer sig att ljudet från gitarrsträngen kan nå våra 

öron.   
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Kanske att det händer något med hjärnan. Kanske att hjärnan skickar 

signaler till örat. – Fanny 

Dessa tre exempel på elevsvar kategoriseras alla som vardagsföreställningar eftersom 

de inte har någon förankring i vetenskapliga teorier om ljud.  

 

Det är hjärnan som styr vad öronen ska höra 

Tre av elevgrupperna tänker sig att det är hjärnan som styr vad öronen ska höra. De 

föreställer sig att hjärnan kan veta innan ljudet har uppkommit hur det ska låta. 

Eleverna svarade på intervjufrågan, ”Hur kommer det sig ljudet når våra öron?” 

gällande alla tre föremål som intervjun behandlade. Det första och andra citatet 

handlade om hur ljudet kan nå våra öron från gitarrsträngen, det tredje hur ljudet från 

stenarna kan nå våra öron. De tre eleverna svarade såhär:    

Typ kanske, det här är kanske lite konstigt men, så fort man gör något själv 

till exempel, då vet ju själva hjärnan att man gör det.. Alltså till exempel om 

jag håller på så, (drar på en sträng) då vet ju hjärnan, alltså det är ju 

hjärnan som typ styr min hand eller så. Ah, och då får man ju ljudsignaler 

eftersom att man själv gör det. Inte bara själv men, när man vet att det ska 

hända. – Ahmed 

För att hjärnan ser att det är någonting som rör sig och då hör man typ det. – 

Farah  

Jag tror att det, när man slår såhär, i mitten av där träffen kommer typ, 

utifrån där så kommer det ut typ ljudvågor runt om det, och då så reagerar 

hjärnan på det och ser till att öronen tar upp det och så reagerar man på 

ljudet. – Dante 

Dessa tre elevsvar är alla kategoriserade som vardagsförställningar eftersom de alla 

föreställer sig att hjärnan reagerar på ljudet innan det nått öronen.  

 

Ljudet tar sig via ljudvågor, till öronen för att redan registreras av hjärnan 

Några elever tänker sig att ljudet tar sig via ljudvågor, till öronen som sedan kopplas 

vidare till hjärnan. Det första elevcitatet svarar på hur det kommer sig att vi kan höra 

ljudet från stenarna. Det andra citatet är från en diskussion om hur det kommer sig att 

vi kan höra ljudet från gitarren. Eleven svarar då bara ljudvågor, varpå eleven får 

följdfrågan hur en ljudvåg fungerar.  

Jag tror fortfarande att det handlar om ljudvågor, liksom, om man gör 

såhär,[slår ihop stenarna] såhär inuti när man slår så skapas det ljudvågor 

som till slut vill trycka ut ljudet och så går det in i örat, till hjärnan och sen 

reagerar vi på det. – Dennis 

Ljudvåg, jaa, ljudet kanske, jag vet inte riktigt säkert men, men ljudet kanske 

skickar signaler, kan man säga och sen så kommer det till våra öron, och sen 

så liksom, ah sammanfattar hjärnan allt, typ. – Ella 

Dessa två elevföreställningar visar att eleverna förstår att ljudet går från föremålet, 

till öronen och sedan vidare till hjärnan, men visar ingen större förståelse för hur det 

vetenskapligt går till. Den första av dessa två föreställningar är kategoriserad som 

vetenskaplig och är delvis förankrad i vetenskapliga teorier gällande ljudets väg till 

öronen. Denna elev har tidigare även visat förståelse för att ljud skapas via 
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vibrationer. Det andra elevcitatet är kategoriserat som vardagsföreställning då eleven 

försöker förklara en ljudvåg, och inte tänker sig att ljudet når örat utan att ljudet har 

skickat en signal som når örat.  

Tabell 3: Frågor och föreställningar kring hur ljudet registreras av örat 

Intervjufrågor Vardagsföreställningar Vetenskapliga föreställningar 

Hur kommer det sig 

att ljudet når våra öron 

från gitarrsträngen? 

Typ kanske, det här är kanske lite 

konstigt men, så fort man gör något 

själv till exempel, då vet ju själva 
hjärnan att man gör det.. Alltså till 

exempel om jag håller på så, (drar 

på en sträng) då vet ju hjärnan, 

alltså det är ju hjärnan som typ styr 
min hand eller så. Ah, och då får 

man ju ljudsignaler eftersom att 

man själv gör det. Inte bara själv 
men, när man vet att det ska hända. 

– Ahmed  

 

 Kanske… vi får några signaler i 
huvudet. – Albin 

 

 Kanske att det händer något med 

hjärnan. Kanske att hjärnan skickar 
signaler till örat. – Fanny 

 

 För att hjärnan ser att det är 

någonting som rör sig och då hör 
man typ det. – Farah 

 

 Ljudvåg, jaa, ljudet kanske, jag vet 
inte riktigt säkert men, men ljudet 

kanske skickar signaler, kan man 

säga och sen så kommer det till 

våra öron, och sen så liksom, ah 
sammanfattar hjärnan allt, typ. – 

Ella 

 

Hur kommer det sig 
att ljudet når våra öron 

från stenarna? 

Jag tror att det, när man slår såhär, 
i mitten av där träffen kommer typ, 

utifrån där så kommer det ut typ 

ljudvågor runt om det, och då så 
reagerar hjärnan på det och ser till 

att öronen tar upp det och så 

reagerar man på ljudet. – Dante 

Jag tror fortfarande att det 
handlar om ljudvågor, liksom, om 

man gör såhär,(slår ihop 

stenarna) såhär inuti när man slår 
så skapas det ljudvågor som till 

slut vill trycka ut ljudet och så går 

det in i örat, till hjärnan och sen 
reagerar vi på det. – Dennis 
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 Det är typ, det kommer till, på 

händerna, så åker det typ igenom, 

eller inte typ igenom men, alltså typ 

in så och sen kontakt till hjärnan 
och från hjärnan till örat. – Ahmed 

 

Hur kommer det sig 
att ljudet når våra öron 

från stämgaffeln? 

Det såhär flyger i luften, till 
hjärnan och sen till öronen. – 

Farah 
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6. Diskussion 

I diskussionsdelen kommer resultatet att relateras till den litteratur som ligger till 

grund för studien. Vidare diskuteras studiens metodval och det tillvägagångssätt som 

använts. Avslutningsvis presenteras en slutsats samt förslag till vidare forskning.  

6.1 Resultatdiskussion 

Början på resultatdiskussionen delas upp i underrubriker som grundar sig i studiens 

frågeställningar och resultat. Dessa relateras till tidigare forskning om elevers 

föreställningar om ljud. Efter detta diskuteras vardagliga och vetenskapliga 

föreställningar i förhållande till pedagogiska aspekter och undervisning.  

6.1.1 Studiens resultat kring elevers föreställningar om vad ljud är och hur det 

uppstår i relation till tidigare forskning 

När det gäller elevers föreställningar om ljud finns det många likheter mellan de 

intervjuade eleverna i årskurs fem och tidigare forskning kring ämnet. Det är ett av 

resultaten som sticker ut angående elevers föreställningar kring vad ljud är och hur 

det uppstår. Eleverna pratar om vibrationer vid uppkomsten av ljud när det gäller 

frågor om gitarren och stämgaffeln och dessa är i viss mån vetenskapligt förankrade, 

men inte en enda elev sammankopplar vibrationer och ljud när det handlar om 

stenarna. Någon elev säger till och med att det kommer ljudvågor från stenarna men 

att det inte vibrerar. (se tabell 1) Detta är något som West (2008) styrker i sin 

sammanfattning av flera studier. Även de eleverna hade svårare för att förklara 

ljudets uppkomst när två stenar stöttes ihop än från en gitarrsträng. En möjlig 

förklaring till detta skulle kunna vara att eleverna ser att gitarrsträngen rör på sig, och 

de nämner detta i intervjuerna. Stämgaffeln kunde de inte se vibrera, men de 

berättade att de kände att den gjorde det när de höll i den. Däremot vid stenarna 

kunde de flesta varken se eller känna någon vibration, utan de pratade då istället om 

kollisionen av stenarna. Denna del av studiens resultat stämmer överrens med 

tidigare forskning att eleverna har en bristande allsidig kunskap om att ljud uppstår 

via vibrationer (West, 2008). 

Många elever fokuserade på vilket material eller vilka egenskaper föremålet som 

alstrade ljud hade. Vid frågor om gitarren var det många som beskrev att hålet på 

gitarren gör så att det låter och att det skapar ett eko. Andra pratade om tjockleken på 

strängarna eller att de var spända. Vid frågor om stenarna pratade eleverna bland 

annat om att de är hårda, att vikten spelar roll hur ljudet låter, formen på stenen samt 

vilket material stenen är gjort av. Vid stämgaffeln var det främst att den var gjord av 

metall och att metall låter på ett visst sätt. (se tabell 1) Några pratade även om 

formen på den och gjorde liknelser med en grillgaffel eller en magnet. Detta sätt att 

tänka kring vad ljud är och hur det uppstår var även förekommande hos de elever 

som deltagit i de studier West (2008) undersökt. Hon skriver att eleverna såg ett 

samband mellan ljudet och egenskaperna hos föremålet som genererar det. Tidigare 

forskning visar även att elever lägger fokus på den kraft eller påverkan som gjorde 

att ljudet skapades (West 2008). Detta är något som visades även i denna studie där 

eleverna pratade om kollisionen vid stenarna.  
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6.1.2 Studiens resultat kring elevers föreställningar om hur ljud breder ut sig i 

relation till tidigare forskning 

Elevernas föreställningar kring hur ljudet breder ut sig ser också olika ut. Många av 

eleverna pratar om att ljudet studsar. Det studsar i hålet på gitarren, på väggar, bord, 

igenom springor på väggarna eller mellan gafflarna på stämgaffeln. Eleverna tänker 

sig också att ljudet åker med i några vågor i luften eller att ljudet trycker luften 

framför sig. (se tabell 2) I en studie med israeliska elever visade det sig att alla elever 

beskrev ljud som något materiellt som flyttar sig från ett ställe till ett annat, vilket 

även alla elever i denna studie gör. Resultatet av elevernas föreställningar kring att 

ljudet studsar går att härleda även till West (2008) sammanställning av olika studier. 

I den israeliska studien tänkte eleverna även att luften knuffar ljudet framåt eller att 

ljudet kolliderar med partiklar som då är i vägen för ljudvågorna (Eshach & 

Schwartz, 2006). Femteklassarna i denna studie tänkte snarare tvärt om, att ljudet 

åker med luften eller att ljudet trycker luften framåt. Ljudet i deras föreställningar är 

alltså starkare än luften.  

De flesta av eleverna i denna studie nämner begreppet ljudvågor när de berättar hur 

ljudet breder ut sig från de olika föremålen. Däremot har de svårt att förklara vad en 

ljudvåg egentligen är eller hur förloppet går till. De berättar att ljudvågor uppstår vid 

ett ljud, att de ”kommer till” våra öron och att vi då hör det. En elev gör jämförelser 

mellan ljudvågor och havsvågor. Att ljud är förtätningar och förtunningar i partiklar 

är det ingen elev som nämner. (se tabell 2) Detta skulle kunna bero på att eleverna 

sedan tidigare hört begreppet ljudvåg i samband med ljud, men att de inte fått lära sig 

vad en ljudvåg egentligen är. Barn och vuxna upplever, upptäcker och införskaffar 

sig ständigt kunskap om världen, samtidigt som vi skapar oss föreställningar kring 

olika fenomen som grundar sig i våra erfarenheter och det vi upplevt (Lindström & 

Pennlert, 2012). Sjöberg (2010) skriver att elevernas vardagsföreställningar ofta 

fungerar relativt bra utanför skolan, och att de därför valt att behålla dem. De 

intervjuade eleverna i studien hade önskvärt inte tidigare på mellanstadiet blivit 

undervisade om ämnet ljud, vilket kan ha varit en faktor till att studien fångade 

många av elevernas vardagsföreställningar och färre vetenskapliga. Även tidigare 

forskning kring elevers föreställningar om ljud visar att många elever har en 

bristande förståelse för vad begreppet ljudvåg egentligen innebär och de föreställer 

sig ofta att ljudvågor liknar transversella vattenvågor (West, 2008). 

Eleverna fick även testa att sätta en vibrerande stämgaffel mot ett bord för att sedan 

diskutera kring vad som hände och varför. Några elever tänkte att vibrationerna 

fortsatte ner i bordet vilket ledde till att bordet också började vibrera och att det var 

det som skapade det nya ljudet. En elev sa att ljudet skulle bli ännu högre om 

stämgaffeln sattes mot ett större bord, men kunde inte dra några paralleller till 

orsaken. Ingen av eleverna tänker att bordet som nu också vibrerar även det alstrar 

ljud. En elev tänker att ljudet studsar runt mellan bordskanterna inuti träet. Detta 

resultat är något som denna studie inte hittat någon tidigare forskning kring. Ett annat 

resultat som uppkom var genom att en elevgrupp började diskuterade hur ljudet 

kunde gå mellan olika rum. Detta var inget som intervjufrågorna behandlade, men 

nog intressant ändå. En av dessa elever nämner då att ljudet, trots att alla dörrar och 

fönster är stängda, kan ta sig från ett rum till ett annat. Han nämner då även att ljudet 

hade hörts bättre om dörren hade varit öppen. Eleven tänker sig att ljudet likt ett 

osynligt spöke kunde ta sig igenom väggarna. Denna typ av elevföreställning har 

heller inte hittats i sökningen till denna studie. Att eleverna saknar en allmän teori 
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kring hur ljudet breder ut sig i både gasform och fast form visar sig i denna studie, 

precis som det gjort i den israeliska studien (Eshach & Schwartz, 2006). 

6.1.3 Studiens resultat kring elevers föreställningar om hur ljudet registreras av 

örat i relation till tidigare forskning 

Vid frågor kring hur det kommer sig att vi kan höra ljudet har eleverna många 

intressanta föreställningar. De flesta av dem är vardagsföreställningar. Några elever 

tänker sig att ljudet först registreras av hjärnan för att sedan gå vidare till öronen. En 

elevs föreställning är att ljudet går från stenarna, in i händerna, igenom armarna, upp 

till hjärnan för att sedan ta sig till öronen. Hälften av elevgrupperna uttrycker att det 

är hjärnan som styr vad öronen ska höra, alltså att hjärnan vet vilket ljud som ska 

höras innan det uppkommit. Under flera av intervjuns frågor om ljud är eko ett 

återkommande tema, men vid frågan om hur ljudet kan nå våra öron är det fler elever 

som nämner det. De tänker sig att ljudet studsar i väggarna, då skapas ett eko som 

sedan når våra öron. (se tabell 3) Den föreställning som kategoriseras som 

vetenskaplig är när eleven nämner att ljudvågor skapas av föremålet, ljudet tar sig 

vidare till öronen och sedan till hjärnan för att vi sedan ska höra det. I Wests (2008) 

sammanställning av studier är det många barn som tänker att ljudet går som en 

impuls från örat till hjärnan. Ungefär samma slutsatser kan dras i denna studie 

eftersom eleverna endast berättar att ljudet går från öronen och sedan till hjärnan.  

6.1.4 Studiens vetenskapligt förankrade föreställningar 

De elevsvar som visas i studien är kategoriserade som vardagliga eller vetenskapliga 

föreställningar. Alla elevsvar som i resultatet kategoriserats som vetenskapliga är 

enbart delvis förankrade i vetenskapliga teorier. Det är inget elevsvar som visat full 

förståelse för vad ljud är, hur det uppstår, breder ut sig eller hur det registreras av 

örat. Därför fokuseras det på vissa delar av elevsvaren som i sitt sammanhang skulle 

kunna ses som delvis vetenskapligt förankrade.  

6.1.5 Vardagliga och vetenskapliga föreställningar i förhållande till 

undervisning 

Resultatet visar att alla elever besitter vardagsföreställningar kring ämnet ljud och de 

är alla relativt olika. Människan strävar efter att lära sig och förstå något nytt med 

hjälp av sina föreställningar enligt ett konstruktivistiskt sätt att se på lärande och 

undervisning (Anderson, 2011). Det är därför av stor vikt att ta reda på elevers 

föreställningar och förkunskaper innan undervisningen sker (Lindström & Pennlert, 

2012). Detta underlättar planeringen för hur läraren skulle kunna lägga upp sin 

undervisning, samt att det då möjligtvis är lättare att fånga fler elevers intresse 

genom att inte prata över deras huvuden eller om sådant de redan känner till. I 

kursplanen för ämnet fysik sker det en progression från årskurs 1-9 i det centrala 

innehållet när det gäller undervisning om ljud (Skolverket, 2017b). Vissa av de 

föreställningar eleverna i denna studie som går i årskurs fem hade, var på den nivå 

eleverna ska lära sig om ljud på lågstadiet, dvs. fokuserat på deras och människans 

upplevelse av ljud. Detta kan bero på att de inte blivit undervisade om ljud på 

mellanstadiet än. Däremot visar detta hur viktigt det är att fånga upp elevernas 

vardagsföreställningar och se till att de inte fastnar kvar i dem. Om eleverna 

fortfarande i årskurs 7-9 har kvar sina vardagsföreställningar som de har idag kan det 

bli svårare för dem att ta sig an de vetenskapliga föreställningarna. Undervisningen 

syftar till att eleverna ska tillhandahålla sig ett vetenskapligt förhållningssätt, men 
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om eleverna har kvar sina vardagsföreställningar utan att dessa uppmärksammas ökar 

risken att eleverna som Sjöberg (2010) skriver skapar två parallella teorier där den 

ena är vardaglig och den andra vetenskaplig. Forskning har visat att större delen av 

eleverna behåller sina vardagsföreställningar även efter en vetenskaplig undervisning 

har skett, för att de vetenskapliga teorierna glöms bort (Andersson, 2011). Därför 

känns det extra viktigt att belysa elevernas vardagsföreställningar innan 

undervisningen, för att sedan jämföra dessa när undervisningen skett. Både läraren 

och eleverna ser då på ett annat sätt vilka kunskaper som faktiskt befästs.   

Begreppet ljudvåg kan för både äldre och yngre elever leda till missförstånd i deras 

förståelse för hur ljud breder ut sig. För att eleverna lättare ska förstå ljudöverföring 

behöver de se sambandet mellan vibrationer, partiklar och ljudvåg (West, 2008). 

Lärare bör vara aktsamma när de beskriver ljud som vågor eftersom eleverna ofta 

sammankopplar ljudvågor med transversella ljudvågor likt vattenvågor (Eshach & 

Schwartz, 2006). I denna studie var det några elever som beskrev vad en ljudvåg är, 

och andra uttryckte det vara svårt att förklara. En av eleverna gjorde just jämförelsen 

mellan ljudvågor och havsvågor. Att istället för att använda begreppet ljudvåg vid 

förklaringar för hur ljudet breder ut sig, välja att använda förtätningar och 

förtunningar av partiklar eller säga att rörelseenergin överförs till partiklarna så kan 

det leda till att eleverna inte skapar dessa missförstånd. 

6.2 Metoddiskussion 

Studien har en kvalitativ ansats vilket öppnar upp för flera möjliga alternativa svar, 

där fokus ligger på att synliggöra elevers föreställningar kring fenomenet ljud. 

Inledningsvis utfördes en pilotstudie med en elev som går i tredje klass i en annan 

skola än de övriga respondenterna. Pilotstudien gjordes med syftet att synliggöra hur 

intervjufrågorna tolkades samt vilka följdfrågor som behövdes ställas. Intervjun 

transkriberades vilket underlättade arbetet med att finjustera underlaget för 

kommande intervjuer. Pilotstudien resulterade i en förståelse av att vissa 

intervjufrågor behövde förtydligas med hjälp av följdfrågor. Däremot när de giltiga 

intervjuerna utfördes med eleverna i årskurs fem uppmärksammades att följdfrågorna 

ändå behövdes ändas för varje grupp som intervjuades, eftersom eleverna tolkade 

frågorna olika. Det var ibland svårt att formulera sig och följdfrågorna som skulle 

förtydliga intervjufrågan blev ibland till två frågor, vilket kan ha gjort det svårare för 

eleven att veta vad som egentligen skulle besvaras. Fördelen med pilotintervjun var 

övningen på att ställa konkreta frågor, vilket ibland visade sig svårt. Följdfrågorna 

kunde nu redan från början bearbetas och förtydligas, och för varje intervju blev det 

lättare att ställa bra följdfrågor.   

Insamlingen av data skedde med hjälp av semistrukturerade intervjuer som enligt 

Denscombe (2016) är gynnsamma då de data som samlas in går mer in på djupet. 

Fokus vid dessa intervjuer var respondenternas svar, i detta fall deras föreställningar, 

samt att de skulle få prata öppet och fritt om det som behandlades. Denna 

datainsamlingsmetod gav mycket riktigt eleverna chans att diskutera med varandra, 

och de data som samlades in gav många tydliga förklaringar till elevers 

föreställningar om ljud. Metoden öppnar också upp för att kunna ställa många olika 

följdfrågor till eleverna vilket var nödvändigt eftersom alla intervjuer såg olika ut.   

De par eleverna intervjuades i förbestämdes efter att ett godkännande av deltagande 

gjorts av målsman. I detta fall var det fördelaktigt att det sedan tidigare fanns en 

bekantskap med eleverna eftersom fokus i indelningen låg på att eleverna skulle 
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känna sig trygga med kamraten de skulle intervjuas med. Denna indelning fungerade 

i största möjliga mån då majoriteten av eleverna fick intervjuas med en kamrat de 

trivs att umgås med. Resultatet blev flera bra elevföreställningar där de flesta 

eleverna vågade uttrycka sina tankar och idéer. Gruppintervjuerna kan ha bidragit till 

att eleverna kände att de kunde svara som en del av en grupp istället för som 

individer. De kunde lyssna på varandras synpunkter och få stöd i sina egna, samt att 

de ibland ifrågasatte varandras föreställningar. Att eleverna intervjuades i par kan ha 

resulterat i att eleverna vågade uttrycka sina egna föreställningar (Denscombe, 2016). 

Ibland resulterade parintervjun i att en elev mestadels höll med sin kamrat om deras 

föreställningar. Detta kan på så sätt ha gett ett missvisande resultat eftersom eleverna 

då inte bidragit med sina egna föreställningar utan påverkats av någon annans. Å 

andra sidan hade eleven kanske inte vågat svara alls om intervjun utfördes enskilt. 

Intervjuarens roll i semistrukturerade intervjuer är att styra i vilken riktning intervjun 

ska åt, utan att påverka respondenternas svar. Det är svårt att avgöra om en påverkan 

ändå har skett. Det kan ha varit så att eleverna reagerade på kroppsspråket och på 

vilket sätt deras svar bemöttes. Eftersom eleverna sedan tidigare är bekanta kan de 

eventuellt tydligare läsa av intervjuarens intentioner. Varje intervju inleddes alltid 

med frågorna om gitarren och avslutades med stämgaffeln. Även detta kan ha 

påverkat elevsvaren gällande stämgaffeln eftersom eleverna eventuellt under 

intervjun lyckats läsa av vad intervjuaren anser som korrekta föreställningar eller 

inte. 

För att undvika att intervjufrågorna skulle kännas abstrakta och generella, samt att 

elevernas svar skulle bli lättare att tolka utgick intervjufrågorna från tre olika 

rekvisitor (Andersson, 2011). Eleverna fick känna och spela på en gitarr, stöta ihop 

två stenar och få en stämgaffel att låta. Detta gjorde att intervjuerna kändes roligare 

och mer konkreta, samt att eleverna hade något att referera till i sina svar. Om 

intervjuerna enbart ställt frågor om vad ljud är, hur det uppstår, breder ut sig och 

registreras av örat, utan att eleverna fått använda sina sinnen och testa finns en risk 

att svaren hade varit svårare att tolka. 

Det är av stor vikt att komma ihåg att citaten är tagna ur sitt sammanhang och att 

eleverna mycket väl hade kunnat svara annorlunda om jag ställt fler följdfrågor kring 

varje elevsvar. En elev som i studien formulerat en vardagsföreställning skulle kunna 

ge ett vetenskapligt svar om fler eller annorlunda frågor hade ställts eller om det var i 

ett annat sammanhang, och vice versa.  

Arbetet med att analysera data gjordes först genom upprepad uppspelning och 

transkribering. Sedan kategoriserades resultatet genom en tematisk analys som 

används för att analysera mönster eller teman (Braun & Clarke, 2006). Den 

uppmärksammar vilka olika förklaringar som finns inom ett ämnesområde 

(Denscombe, 2016). Denna analysmetod gjorde det tydligare att se vilka olika 

föreställningar eleverna hade kring studiens tre frågeställningar. Den var till hjälp för 

att strukturera all de data som elevsvaren genererade. Elevsvaren delades sedan 

ytterligare upp i vardagliga och vetenskapliga föreställningar med hjälp av hur 

Andersson (2001; 2011) kategoriserar vardagligt och vetenskapligt tänkande. (Tabell 

1) Det var ibland klurigt att avgöra om elevernas föreställningar var vardagliga eller 

vetenskapliga.  
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6.3 Slutsats och pedagogiska implikationer  

Denna studie syftade till att synliggöra hur elever i årskurs fem tänker och resonerar 

kring fenomenet ljud samt belysa deras vardagliga och vetenskapliga föreställningar. 

Detta för att i sin tur hjälpa lärare att förebygga att elever behåller sina 

vardagsföreställningar efter undervisningen. Det finns flera olika sätt att tänka kring 

hur lärare bör och inte bör undervisa. Denna studie har visat att elever har otroligt 

många olika vardagsföreställningar kring ett och samma ämne, och att det därför är 

viktigt att uppmärksamma dessa för att sedan använda de som en grund till 

undervisningen. Studiens resultat går i mångt och mycket att koppla till tidigare 

forskning kring elevers föreställningar om ljud (Eshach & Schwartz, 2006; West, 

2008). Det visar även hur viktigt det är att ta vara på elevernas tidigare 

föreställningar för att de ska kunna tillgodogöra sig föreställningar som är 

vetenskapligt förankrade (Andersson, 2011; Lindström & Pennlert, 2012; Novak, 

1990; West, 2008). Alla elever har olika bakgrund och därmed olika föreställningar 

kring ljud. Därför är det också viktigt varje lärare utforskar sina elevers 

föreställningar för att de ska få ut så mycket som möjligt av undervisningen.    

6.4 Vidare forskning 

Denna studie behandlar elevers föreställningar om ljud med en frekvens som 

människan kan höra. Eleverna har alla på något vis erfarenhet av denna typ av ljud.  

Det vore även intressant att se vilka föreställningar elever har kring ultraljud som har 

en högre frekvens än den människan kan höra. Många elever kan möjligen ha hört 

det i samband med båtar och ekolod, djurs hörsel eller att fladdermöss använder det 

för att orientera sig. De kan även ha hört det i medicinskt syfte vid 

ultraljudsundersökning för gravida. Ett förslag är då att intervjua elever med ett 

underlag av bilder de ska diskutera. Som komplement till bilderna skulle eleverna 

även kunna läsa små texter om de olika bilderna så att de hamnar i ett sammanhang. 

Texten får då inte avslöja de frågeställningar som forskaren vill veta mer om.   
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Bilaga 1, sid 1: (1) 

 

Bilagor 

Bilaga 1. Intervjufrågor 

Gitarr: 

Hur kan man få gitarren att låta? 

Vad är det som händer när ni gör så här? (Eleven sätter en gitarrsträng i svängning) 

Vad är det som gör att det låter?  (Varför låter det?) 

Hur kan du skapa ett svagare/starkare ljud? 

Hur kan du skapa en högre/lägre ton?  

Hur kommer det sig att vi kan höra ljudet från gitarren?  

 

Eleven stöter två stenar mot varandra: 

Vad är det som gör att det låter när stenarna stöts mot varandra?  

Varför blir det ett ljud? 

Hur kommer det sig att vi kan höra detta ljud? 

Kan man skapa olika typer av ljud med stenarna? 

- Hur kommer det sig? 

 

Eleven sätter en stämgaffel i vibration 

Hur kan man få stämgaffeln att låta? 

Vad är det som gör att stämgaffeln låter efter att vi slagit den i bordskanten? 

Hur kommer det sig att vi kan höra ljudet? 

Vad händer med ljudet när vi sätter stämgaffeln mot bordet? 

- Varför blir det så? 

Går det att skapa starkare och svagare ljud med stämgaffeln? 

 

 

 

  



 

Bilaga 2, sid 1: (1) 

 

Bilaga 2. Missivbrev 

Hej! 

Mitt namn är Emma Johansson. Jag läser min sista termin på Grundlärarprogrammet 

med inriktning årskurs 4-6 vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Jag ska nu skriva mitt 

andra självständiga arbete, som jag denna gång har valt att inrikta mot ämnet fysik. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur elever uppfattar fenomenet ljud. För att 

få fram elevernas tankar har jag valt att tillämpa intervjuer i par eller grupper om tre. 

Intervjuerna kommer att spelas in för att jag bättre ska kunna analysera resultatet. 

Studien kommer följa Vetenskapsrådets etiska principer vilket medför att jag 

behöver målsmans godkännande för elevernas deltagande. De elever som deltar 

kommer varken att namnges eller på något sätt pekas ut. Det är frivilligt att delta och 

eleverna får när som helst avbryta sin medverkan i studien.  

 

 m ni har några frågor, tveka inte att kontakta mig.  

Emma Johansson 

 

ej222sk@student.lnu.se  

 

 edanstående talong lämnas snarast till klassföreståndare.  ack för hjälpen!  

 

 

-------✄----------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Mitt/Vårt barn ____________________________________________________  

 

 

Jag/Vi lämnar samtycke att mitt/vårt barn får delta i denna studie i form av 

intervjuer.  

 

JA     

NEJ   

 

        

 

 __________________________________  

 

Målsmans underskrift   

 


