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Abstrakt 

Föreliggande studie berör 126 elevers uppfattningar om vetenskapliga metoder. Det 

teoretiska ramverk som använts är fenomenologi och variationsteori. Studien 

baseras på en enkätundersökning och har analyserats med hjälp av ”content-

analysis”. Den del av naturvetenskapen som studien fokuserar på är Nature of 

Science, (NOS) samt standardiserade försök. Resultaten visar att många elever har 

svårt att designa ett experiment samt har svårt att skilja mellan vetenskapliga och 

ovetenskapliga metoder.  
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1 Inledning 

Kunskapsteorin inom naturvetenskapen kallas Nature of Science, även förkortat som 

NOS. Begreppet innefattar tre olika aspekter som kunskapsbank (den kunskap 

eleverna har om ämnet), processer/metoder samt hur verkligheten konstrueras 

utifrån de förväntningar som finns (Lederman & Niess, 1997). NOS är något som 

finns i alla tre av de ämnen som ingår i begreppet naturvetenskap (biologi, kemi och 

fysik), i läroplanen (Skolverket, 2019) finns följande skrivelse: 

Genom undervisningen ska eleverna också utveckla förståelse för att 

påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga 

metoder. 

Lärarens kunskap samt förståelse för NOS spelar stor roll i undervisningen och det 

krävs därför en varierad undervisningsrepertoar för att eleverna ska ges möjlighet att 

utvecklas inom ämnet. NOS är kunskapsteorin inom vetenskapen. (Sandoval & 

Morrison, 2003; Abd-El-Khalick & Lederman, 2000; Solomon, Duveen, Schot & 

McCarthy, 1992; Kim et al. 2005; Akindehin, 1988; Akersson, Abd-El-Khalick, & 

Lederman, 2000). Då jag sökte efter svenska studier där man undersöker hur elever i 

åk 4 uppfattar vetenskapliga metoder fann jag inga resultat. Vilket visar hur viktig 

studien är. För att förbereda mig inför mitt yrke som lärare i de naturorienterande 

ämnena valde jag därför att studera inom området. Jag ville även ta reda på hur 

elever i åk 4 kan ge exempel på vetenskapliga metoder. Studien är viktig för att ge 

ökad förståelse för elevers tankesätt angående vetenskapen och dess metoder, vilket 

i sin tur kan bidra till en utveckling av undervisningen i NOS. 

2 Forskningsbakgrund 

I följande kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkter (2.1) samt den 

teoretiska bakgrunden (2.2) som är kopplad till studien. 

2.1 Teoretiska utgångspunkter 

Denna studie utgår från tre teoretiska utgångspunkter; variationsteorin (2.1.1), 

rättvisa försök (2.1.3) samt Nature of Science (2.1.4). Inom variationsteorin ingår de 
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tre centrala begreppen lärandeobjekt, kritiska aspekter samt variationsmönster 

(2.1.2) som behandlas nedan. 

2.1.1 Variationsteorin 

Variationsteorin har sitt ursprung i fenomenografin. Teorin fokuserar på människors 

upplevelser av ett visst fenomen (Lo, 2014). Variationsteorin kan enligt Marton och 

Booth (1997) samt Vikström (2005) användas som ett redskap för att människan ska 

beakta vad som är sannolikt att lära sig i en viss situation. Teorin utgår från att 

likheter samt skillnader ska urskiljas. För att detta ska möjliggöras måste olika 

exempel på samma sak visas upprepade gånger. Lo (2014) beskriver 

variationsteorins grundtanke som innebär att för att veta vad något är måste man 

först veta vad det inte är. 

2.1.2  Lärandeobjekt, kritiska aspekter och variationsmönster 

Lärandeobjektet beskrivs som den kunskap och färdighet som lärandet berör. 

Läraren styr sin undervisning mot det avsedda lärandeobjektet, det eleverna ska lära 

sig och utveckla kunskaper i. Det som sker i den pedagogiska processen samt det 

eleverna får förnimma beskrivs som iscensatt lärandeobjekt. Det som lärs eller 

erfars utgörs av det erfarna lärandeobjektet (Matron, Runesson & Tsui, 2004; 

Vikström 2005). Lärandeobjektet har två aspekter inom variationsteorin. Den 

specifika aspekten vilket behandlar själva ämnet, innehållet, samt den kunskap och 

kompetens eleverna ska utveckla. Den andra aspekten är det generella. Den berör de 

olika färdigheterna vilka utvecklas då vi lär av respektive innehåll. Lärandeobjektet 

syftar dessutom på vad eleverna behöver lära sig för att uppnå lärandemålen. 

Objektet är även dynamiskt och förändras således under lärandets gång (Lo, 2014).  

Inom lärandeobjektet finns det kritiska aspekter som behöver urskiljas samt 

synliggöras för att eleverna skall lära sig det avsedda objektet (Vikström, 2005). En 

didaktisk metod som föreslås av Helldén et al (2015) är att läraren ska ha två frågor 

i beaktande när de närmar sig de kritiska aspekterna i undervisningen. Läraren bör 

rannsaka sig själv om vad det är som måste synliggöras för elevgruppen samt vad 

eleverna ska upptäcka för att fördjupa sina kunskaper. När man berör dessa frågor 

kommer variationsmönstret in i undervisningen. 
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Variationsmönstret utgörs av kontrast, generalisering, separation och fusion 

(Marton, Runesson & Tsui, 2004). För att veta vad något är, eller inte är, måste 

eleven ha ett referensvärde att jämföra med för att ge upplevelsen en kontrast. 

Begreppet generalisering innebär att det kan finnas varierande former av samma 

sak, separation anges om ett begrepp hålls invariant och behöver separeras, fusionen 

av begreppet öppnar upp till djupare förståelse. Exempelvis i denna specifika studie 

finns röda och gröna kritor. Båda är exempel på kritor men kritorna har olika färger. 

Separation ges om exempelvis begreppet pennor hålls invariant och olika pennor 

sorteras i olika sorter som blyertspennor, tuschpennor, kritor och färgpennor, 

begreppet pennor blir då urskiljbart. Finns det flertalet aspekter i situationen måste 

eleven urskilja aspekterna för att de ska kunna sammanföra dem i erfarandet. 

Fusionen av begreppet pennor och kritor öppnar upp till mer komplex förståelse och 

begreppen får en rikare innebörd (Marton, Runesson & Tsui, 2004). Lo (2014) 

påvisar att det är mer effektivt att skapa möjligheter till nytt lärande genom att visa 

skillnader istället för likheter. 

2.1.3 Standardiserade försök 

Experiment är en grund för slutledningar och en metod för att visa orsakssamband 

mellan faktorer (Sohlberg,2009). Ett experiment ger ett direkt svar på om ett 

fenomen påverkar ett annat fenomen. Experimentet måste kunna mäta fenomenen 

och inget ovidkommande ska kunna påverka utfallet. På grund av detta måste 

experimentsituationen, laboratorieexperiment eller pseudoexperiment, vara 

otvetydigt bestämd. Laboratorieexperiment kräver fullständig kontroll över de hot 

som uppkommer då de påverkar validiteten. I ett pseudoexperiment däremot är 

denna strikta kontroll ej nödvändig och kan genom utfallsbehandlingen ge viktig 

information. Detta är av särskild vikt när det berör flera mätningar där 

beroendevariabeln förekommer. Vid experiment är hypotesprövningen viktig. En 

förutsägelse skapas genom hypotesen och det förväntade resultatet. I ett experiment 

talar man om beroende variabel samt oberoende variabel. Den oberoende variabeln 

är den vi känner till och den vi vill kunna variera med diverse värden. I ett 

experiment vill forskaren ha svar på om den oberoende variabeln påverkar den 

beroende variabeln (effekt-variabeln). Experimentet ska standardiseras vilket 

innebär att experimentsituationen ska vara beskriven och ständigt upprepas i samma 
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utförandeform. Standardiseringen är viktig då andra skall kunna genomföra 

experimentet och få samma utfall (Sohlberg, 2009). I ett groningsförsök kan till 

exempel höjden på plantorna vara den beroende variabeln, temperaturen i olika 

växthus den oberoende variabeln och jord, frön och fuktighet de standardiserade 

faktorerna.  

2.1.4 Nature of Science 

Tolkningen av vad Nature of Science (NOS) är och vad det innebär skiljer sig 

mellan olika forskare. Vetenskapsfilosofer, vetenskapshistoriker och 

vetenskapslärare är oense om en specifik definition av begreppet. NOS har använts 

som ett typiskt begrepp för kunskapsteori inom vetenskapen. Nature of Science kan 

sammanfattas som en kunskap inom vetenskapsteorin och dess metoder vilka 

beskrivs som tre aspekter. Kunskapsbank (den kunskap eleven samlat på sig inom 

ämnet), processer/metoder samt ett sätt att konstruera verkligheten som skiljer det 

från andra förväntningar eller sätt att känna till. När dessa tre aspekter skiljs åt 

kallas det för ”Nature of Science” (Lederman & Niess, 1997). 

2.2 Tidigare forskning 

För att uppnå vetenskaplig literacitet är det av vikt att eleverna förstår vetenskapens 

grunder. Förståelsen för vetenskapen innebär att man ser den som tentativ, empirisk 

och subjektiv. Eleverna ska även se skillnader mellan observationer och experiment 

samt förhållandet mellan lagar och vetenskapliga teorier. Genom att diskutera vad 

naturvetenskap är utökar eleverna förståelsen och stödjer utvecklingen av 

vetenskapliga kunskaper (Khishfe, 2012). 

Lederman (1992) genomförde en studie där tre olika grupper fick bedriva 

undervisning om NOS på olika vis. Resultatet av studien visar att lärarens förståelse 

och kunskap av NOS påverkar elevernas föreställningar. Det finns 

forskningsinsatser som syftar till att förbättra samt utvärdera lärares uppfattningar 

om NOS. Förbättringen av lärarnas kunskaper tycks ha betraktats som en mekanism 

för att hjälpa eleverna utöka sina uppfattningar om NOS. 

I huvudsak finns det tre olika pedagogiska tillvägagångssätt när man arbetar med 

NOS; implicit, explicit och reflekterande. I den implicita pedagogiken får eleverna 

vara en del av undervisningen. Det kan bestå av utredningsbaserande aktiviteter 



 

5(29) 

 

eller undersökning av historiska händelser inom vetenskapen genom vilka eleverna 

lär sig förstå NOS. Genom att eleverna får arbeta med utredningsbaserade aktiviteter 

lär de sig även den epistemologiska meningen bakom vetenskapen. Det kan 

exempelvis ske när eleverna samlar in data för att undersöka ett område. De jämför 

datan och drar slutsatser tillsammans med vetenskapliga teorier (Sandoval & 

Morrison, 2003). Ett exempel på den implicita metoden är det historiska 

tillvägagångssättet där vetenskapshistorien är en del av undervisningen för att 

eleverna ska öka sin förståelse för NOS. Vetenskapshistorien har haft stor betydelse 

i undervisningen av NOS då den visar aspekter av NOS i olika delar av historien 

och därigenom ökar effektiviteten av inlärningen hos eleverna (Abd-El-Khalick & 

Lederman, 2000; Solomon, Duveen, Schot & McCarthy, 1992). Det har visat sig att 

eleverna genom detta tillvägagångssätt lär sig andra delar än de som läraren ger 

genom den utredningsbaserande undervisningen vilket även denna är en del av den 

implicita metoden (Kim et al. 2005). Den explicita pedagogiken utgår däremot från 

att elevernas kunskap om NOS utvecklas genom planering av undervisningen 

istället för att kunskapen ska utvecklas som en sekundärprodukt eller en biverkning 

av olika tillvägagångssätt i den implicita pedagogiken (Akindehin, 1988). Likt andra 

kognitiva inlärningsresultat i undervisningen bör NOS planeras och bedömas i 

specifikt och konkret innehåll i ämnet (Kim et al. 2005). Den explicita metoden 

består av frågeformulär, diskussioner samt vägledd reflektion för att eleverna ska 

utveckla kunskaperna om NOS. I den reflekterande metoden låter man eleverna 

reflektera över sitt lärande och de aktiviteter de genomfört. Den reflekterande 

metoden går hand i hand med den explicerade metoden och tenderar att öka 

elevernas kunskaper om NOS (Akersson, Abd-El-Khalick, & Lederman, 2000). 

2.2.1 Elevers experimentdesign 

Young-Soo och Barrow (1999) gav elever i en klass en uppgift där de skulle föreslå 

ett standardiserat försök. Eleverna blev indelade i grupper om 4-5 elever i varje 

grupp. De skulle sedan föreslå hur de kunde smälta godis långsamt. Efter att de 

designat sitt experiment fick de byta experiment med en annan grupp för att få 

respons. Genom gruppaktiviteten ökade eleverna förståelsen och kunskapen och 

kunde ta till sig de andra gruppernas respons för att revidera sitt experiment innan 

det skulle testas. Läraren agerade här som assistent i klassrummet. När grupperna 
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genomförde sin första design visade det sig att majoriteten av eleverna inte förstått 

innebörden av ett standardiserat försök. Läraren frågade eleverna efter en definition 

av ordet ”smälta” och några av eleverna försökte förstå skillnaden mellan smältning 

och upplösning. Istället för att beskriva skillnaden försökte läraren ge eleverna insikt 

i syftet med uppgiften som var att smälta godiset långsamt och inte bara lösa upp det 

snabbast möjligt. Eleverna förstod då att de behövde en referens för att kunna 

avgöra vad långsammare smältning innebär för att kunna göra experimentet rättvist. 

Resultatet av experimentet visade att elevernas inlärning underlättas om de får 

använda manipulerat material för utredningsbaserade undersökningar. Det visade 

även att elevernas intresse ökade då läraren använde sig av godis (Young-Soo och 

Barrow, 1999). 

2.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att undersöka hur elever i åk 4 uppfattar vetenskapliga 

metoder samt om de kan ge förslag på ett eget standardiserat försök.  

1. Hur uppfattar elever i åk 4 att ett försök är vetenskapligt eller inte? 

2. På vilket sätt föreslår elever i åk 4 att ett vetenskapligt försök kan utformas? 
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3 Metod och material 

I detta kapitel presenteras den metod och material som används i studien. I avsnitt 

3.1 beskrivs urvalet av skolor. I avsnitt 3.2 presenteras datainsamlingsmetoden samt 

materialet följt av genomförande (3.3) och beskrivning av den valda analysmetoden 

(3.4). 

3.1 Urval 

I studien har 126 elever i åk 4 på tre olika skolor i södra Sverige fått svara på en 

enkätundersökning. Urvalet skedde genom ett bekvämlighetsurval då skolorna var 

kända. 

3.2 Datainsamlingsmetod och material 

Denna studie bygger på en redan insamlad datainsamling som gjordes hösten 2019. 

Enkätundersökningen omfattar 126 elevenkäter med fem huvudfrågor där vissa 

frågor har underfrågor. Endast två av fem frågor med tillhörande underkategorier 

analyseras.  

Den första frågan som analyseras i denna studie handlar om hur man bör placera 

kritor under lampor för att undersöka om färgen påverkar smältpunkten. Under en 

lampa ligger kritor i tre olika färger och under tre andra lampor ligger en röd krita. 

Eleverna får frågan vilken metod som är lämpligast och varför just den metoden är 

bäst lämpad. Den andra frågan har två delar, en A-del och en B-del. I A-delen är det 

en bild på tre olika bollar. Eleverna ska svara på om det är en vetenskaplig 

undersökning om en av bollarna studsas i marken. De ska även förklara varför eller 

varför inte det är en vetenskaplig undersökning. I frågans B-del ska eleverna själva 

beskriva en vetenskaplig undersökning de kan göra med bollarna. 

3.3 Genomförande 

Studien har tagit hänsyn till de fyra huvudkrav som ställs vid en sådan här typ av 

studie (Vetenskapsrådet, 2011). Informationskravet har sedan tidigare uppfyllts då 

deltagarnas vårdnadshavare fått information om att enkätsvaren kommer användas 

till forskning. Deltagarna fick veta att deras medverkan var frivillig samt att de hade 

rätt att avbryta sin medverkan när som helst utan motivering eller följder. 
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Samtyckeskravet uppfylldes då deltagarnas vårdnadshavare tillsammans med sina 

barn aktivt valde att delta innan enkäten delades ut. Konfidentialitetskravet 

uppfylldes då namn och klass avkodats i studien för att inte utomstående skall kunna 

identifiera deltagarna. Även nyttjandekravet uppfylldes då deltagarna samt deras 

vårdnadshavare fick information om att enkätsvaren endast kommer användas i 

studier och inte i kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet, 2011). 

Enkäterna delades ut under lika förutsättningar till elever i årskurs fyra i september 

2019. De mailades till fyra klasser med olika lärare. Lärarna skrev ut enkäten och 

delade sedan ut den till eleverna som skulle delta. När enkäten besvarats skickade 

lärarna tillbaka den besvarade enkäten via post. 

3.4 Bearbetning 

Studien bestod av en kvantitativ del och en kvalitativ del. Den kvantitativa delen 

togs fram via tabell (Se bilaga 1). Där sammanställdes antalet elevsvar inom 

respektive kategori och omvandlades till procent. Frågorna bröts ner för att 

undersöka om eleverna besvarade frågorna samt hur de besvarade frågorna. I den 

mån eleverna ritade tolkades deras svar även utifrån illustrationen. När svaren 

bearbetades gjordes även en kvalitativ analys av elevsvaren. Dessa diskuterades i 

resultatdelen. 

Den valda analysmetoden bestod av content-analysis (Lindsey, 2019). Metoden är 

en deduktiv analysmetod som forskare använder för att kvantifiera kvalitativ data, i 

studiens fall enkätundersökning med öppna frågor. Uppsatsen är uppbyggd på de 

sex kriterier som beskrivs i den valda analysmetoden (Lindsey, 2019). De sex 

kriterierna är: (1) utveckla en forskningsfråga/ hypotes, (2) definition av 

analysenhet, (3) utveckling av kod, (4) kodning av data, (5) verifiering av resultat 

och (6) presentation av resultat (Lindsey, 2020). (1) Det första som gjordes i studien 

var att upprätta forskningsfrågorna. (2) I studiens fall var analysenheten de 126 

enkätsvaren och (3) utvecklingen av kod bestod av kriterier i tabell (Se bilaga 2). (4) 

Kodning av data utgjordes i analys av enkätsvar. (5) Verifiering av resultat 

presenteras i resultat- och analysdelen (se kapitel 4). (6) Presentation av resultat 

bygger uppsatsen i resultat-, analys- (kapitel 4) samt diskussionsdel (kapitel 5). 
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4 Resultat och analys 

När 126 elever i årskurs fyra på tre olika skolor fick svara på frågor om 

vetenskapliga metoder var svaren varierande och elever hade tolkat frågorna olika. 

Frågorna som analyserades var 2 av 5 varav en fråga hade en A-del och en B-del. 

Nedan presenteras det resultat som enkätundervisningen visade.  

4.1 Elevers uppfattning om vad som ska testas 

Första frågan som analyseras testar elevers uppfattning om vad en vetenskaplig 

undersökning är. I detta fall presenteras kritor av tre olika färger (oberoende 

variabel) och frågan är om färgen påverkar kritornas smältpunkt (Beroende/effekt-

variabel). Eleverna får två förslag på metoder. A innebär att samtliga färger placeras 

under en och samma lampa (standardisering). B innebär att en färg i taget placeras 

under olika lampor. Eleverna tillfrågas om vilken metod som är bäst lämpad för att 

besvara frågan. 84% av eleverna svarade på frågan, 12% svarade inte alls eller 

svarade att de inte visste. 4% av eleverna hade irrelevanta svar (Se bilaga 1). 

Majoriteten av elever som har svarat grupp A eller grupp B med en förklaring har 

plockat ut egenskaper de ansett viktiga som exempelvis lampans styrka samt 

kritornas färg. 

4.1.1 Svar som tyder på att eleven förstår vad som ska testas 

Elever som identifierar beroende och oberoende variabler har beskrivit vad de anser 

är viktigt. En elev har svarat:  

Grupp A! För de skulle se villken krita som smälte snabbast inte villken 

lampa som snabbast smälte en krita.  

Eleven menar att syftet är att undersöka vilken färg på kritan (oberoende variabel) 

som smälte snabbast (beroende variabel) och inte vilken lampa som smälte en krita. 

Svaret tyder på att eleven förstått frågeställningen och vilken undersökning som bör 

genomföras för att besvara frågan. En annan elev har svarat:  

Jag tycker grupp a för att om man har två då kanske inte den ena får så 

mycket varmt på sig som man här i jus då får alla lika mycket. 
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I detta svar visar eleven att den är medveten om att lampans styrka påverkar 

resultatet för att det ska bli rättvist. Hen menar att om det finns fler lampor får 

kritorna inte lika mycket värme på sig. Eleven visar att den är medveten om att de 

olika lamporna har olika styrkor, vissa lampor är äldre och andra nyare vilket gör att 

de inte ger samma värme. En tredje elev beskriver följande: 

Grupp A. Eftersom att de använde samma sorts lampa och kritorna var olika 

blir det (kanske) olika resultat. Eftersom grupp B har 3 olika lampor och 

samma sorts kritor så mäter de istället hur bra lampan är.  

Denna elev visar tydligt på att hen förstått frågan. Eleven har förstått innebörden av 

ett rättvist försök och att lampornas olika styrkor spelar stor roll för resultatet i 

undersökningen men däremot inte testar om kritornas färg påverkar smältpunkt. Av 

106 elever som svarade på frågan svarade 53 elever att grupp A hade den bästa 

metoden. Vissa elever hade angett A men inte skrivit en förklaring till varför det var 

den bästa metoden i den vetenskapliga undersökningen. 

4.1.2 Elever som inte kan besvara om testet är vetenskapligt 

Flertalet elever kan inte besvara om testet är vetenskapligt. Genom att eleverna 

svarat grupp B har de inte förstått frågeställningen, dvs. det som ska testas. Flertalet 

elever ansåg att det var en fördel att ha många lampor i metoden. En elev som ansåg 

att lampans värme var viktig svarade så här (se bild 1):  

 

   Bild 1, Elevsvar på fråga 1.  
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Svaret visar på att eleven är väl medveten om att lampans värme spelar stor roll. 

Hen har dock inte förstått att försöket blir orättvist om man använder flera olika 

lampor. Eleven har till sin förklarande text där den anser att grupp B har den bästa 

metoden gjort en illustration som förstärker svaret. En annan elev svarade: 

Grupp B hade den bästa planen för att de hade mer allternativ av jättevarma 

lampor. 

Eleven anser att ju fler alternativ av varmt ljus, desto bättre kommer resultatet att 

bli. Hen har inte heller förstått att försöket blir orättvist och att det inte är lampornas 

värme som ska testas utan hur färgen påverkar kritornas smältförmåga. Enkätsvaren 

visade på olika teorier om varför B var den bäst lämpade metoden. Flera elever 

beskrev lampornas egenskaper. En elev tog dock hänsyn till kritornas plats i 

undersökningen. 

Jag tycker att grupp B har den bästa planen för alla kritor har plats att 

smälta. Annars är det mer instängt.  

Eleven menar att kritorna blir för instängda i A:s metod och att det är just därför B 

är den bästa metoden, då kritorna har plats att smälta.  

53 elever svarade att grupp B hade den bästa metoden till sin undersökning. Likt de 

som svarat A var det majoriteten elever som endast skrivit grupp B men inte någon 

förklaring till varför det var den bästa metoden enligt dem.  

4.1.3 Svar som är irrelevanta 

På denna fråga fanns det elever som svarade irrelevant. En av dessa elever valde att 

göra en illustration (se bild 2):  
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   Bild 2. Elevsvar på fråga 1.  

Eleven gör en illustration av uppgifterna i frågan. Hen har ritat en lampa med tre 

kritor i olika färger under och skrivit ”3 färger en lampa” (bild 2). Eleven har även 

ritat tre lampor med en röd krita under varje lampa och skrivit ”röda kritor tre olika 

lampor”. Det framgår inte om eleven anser att grupp A eller grupp B har den bästa 

metoden och svaret blir därför irrelevant. En annan elev svarade: 

 Grupp A för stenen har olika färjer 

I detta elevsvar verkar det som eleven inte förstår innebörden av ordet hett ljus, 

lampa. Eleven blandar istället in en sten. Detta gör att elevens svar kategoriseras 

som irrelevant svar på frågan. En tredje elev beskrev färgernas egenskaper: 

Jag tror att de röda kritorna är en varmare färg och därför så tror Jag att de 

röda kritorna värmer upp snabbare. 

Hen antyder att röd färg är varmare än andra färger och att den egenskapen påverkar 

resultatet. Eleven svarar inte på vilken grupp som har den bästa metoden och därför 

blir även detta svar irrelevant. 

Av de 126 eleverna var det fem elever som svarat irrelevant och inte svarat på 

frågan. 
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4.2 Elevers syn på vetenskaplig undersökning 

Fråga 2 innehåller en A-del och en B-del. Del A testar elevers uppfattning om vad 

en vetenskaplig undersökning innebär. I denna del visas eleverna en bild på tre olika 

bollar, en basketboll, en fotboll och en tennisboll. Frågan handlade om huruvida det 

var en vetenskaplig undersökning om en kompis tog upp en av bollarna och 

studsade den. Eleverna skulle även förklara varför eller varför inte det var en 

vetenskaplig undersökning. Av de 126 eleverna besvarade 100 elever frågan. 57 av 

eleverna svarade att det var en vetenskaplig metod och 47 elever att det inte var en 

vetenskaplig metod. 

4.2.1 Elever som inte uppfattat vad en vetenskaplig undersökning är 

Majoriteten av eleverna som svarade på denna frågan kunde inte redogöra huruvida 

det var en vetenskaplig undersökning eller inte. Endast ett fåtal valde att inte skriva 

någonting utan lämnade sidan blank. Även i denna fråga hittades irrelevanta svar då 

det verkade som eleverna inte förstått frågan. En elev svarade följande: 

Basket för att den kan stutsa så högt. Man kan pasa till varandra och den är 

tung.  

Hen har inte förstått frågan utan förklarar istället en basketbolls egenskaper samt 

funktion till svar. Några elever svarar att de inte vet med efterföljande förklaring: 

Vet faktiskt inte riktigt jag inte det för om någon redan har gjort det då vet 

han i alla fall slut resultatet.  

Svaret tyder på en förvirring hos eleven då den inte vet vad en vetenskaplig 

undersökning innebär. Eleven verkar mena att om någon redan gjort en vetenskaplig 

undersökning med bollen så vet den personen slutresultatet. En annan elev 

konstaterar följande: 

 Nej för att man stutsar den bara och det kan dom flesta.  

En annan elev har ett liknande svar: 

Nej. Jag tycker inte det var en vetenskaplig undersökning för de bara 

studsade en boll och de flästa bollarna stutsar och det är inte så att ingen i 

värden har studsat en boll inan.  
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Eleverna anser att det inte är en vetenskaplig undersökning då bollen endast studsar 

vilket de flesta personerna är förmögna att göra. I enkäterna syntes att flertalet 

elever hade liknande åsikt. Två av de 100 eleverna som svarade på frågan skrev om 

gravitationen. En av eleverna skrev följande: 

 Nej det händer ju typ inget förutom att dem tästar gravitationen 

Hen tycker inte det är en vetenskaplig undersökning att studsa en boll men att man 

testar gravitationen. Eleverna tycks utifrån svaren ha svårt att få grepp om vad en 

vetenskaplig undersökning är. En elev svarade följande: 

 Det beror ju på vad de är För slags undersökning. Om de är en eller inte.  

Detta svar visar att eleven i fråga har svårt att förstå vad en vetenskaplig 

undersökning är och vad det innebär. 47 elever ansåg att det inte var en vetenskaplig 

undersökning medan 53 elever ansåg att det var en vetenskaplig undersökning. 

Vissa elever har endast svarat ja eller nej på frågan utan förklaring. 

4.2.2 Elever som ansåg att det var en vetenskaplig undersökning 

En av eleverna som svarat ja med tillhörande förklaring svarade: 

 Ja. Då forskar dom om studsning. 

Eleven anser att det är en vetenskaplig underökning om en kompis väljer att studsa 

en boll. Hen anser att de forskar om studsning. Majoriteten av eleverna som svarade 

ja med en tillhörande förklaring svarade att bollens studs var den vetenskapliga 

undersökningen. En elev svarade följande: 

 ja för att man vetenskaplig undersökning om vilken boll studade höks.  

En tredje elev svarade: 

 Ja, för att man tittar om bollen är stutsig eller inte 

Majoriteten av eleverna hade endast svarat ja på denna fråga. Några elever hade 

svarat ja men att de inte visste varför det var en vetenskaplig undersökning. 
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4.3 Elevers egna förslag till undersökning 

I frågans B-del skulle eleverna själva föreslå ett standardiserat försök de kunde göra 

med bollarna som var illustrerade i A-delen. Denna fråga besvarade 93 av de 126 

eleverna, 15 av eleverna besvarade inte frågan och 18 elever gav ett irrelevant svar. 

4.3.1 Elever som inte kunde föreslå ett standardiserat försök 

Det var inte alla elever av dessa 93 som förstod innebörden av ett standardiserat 

försök. En elev beskrev att hen skulle göra följande experiment: 

Om man kan ha alla bollarna på huvudet samtidigt.  

Eleven har inte förstått vad ett standardiserat försök är och föreslår det som 

den själv tycker är ett experiment. Eleven ska undersöka om man kan ha alla 

bollarna på huvudet samtidigt. Försöket beskriver snarare huruvida elevens 

balanssinne är snarare än studsförmågan hos olika bollar. En annan elev 

beskrev: 

 Kolla vilken som drar åt sig mest skit. 

Hen menar att man kan göra ett standardiserat försök genom att undersöka vilken 

boll som blir smutsigast. Vilket inte är en korrekt undersökning för att experimentet 

ska testa studsförmåga. En tredje elev beskriver följande: 

 Kolla vad som är i bollarna 

Hen ska undersöka vad som är i bollarna. Eleven verkar inte vara medveten om att 

det inte är ett standardiserat försök att undersöka vad som finns inuti bollarna. En 

annan elev som också skulle undersöka bollens innehåll svarade följande (se bild 3): 
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   Bild 3, elevsvar på fråga 2B. 

Eleven ska undersöka vad basketbollen är uppbyggd av med hjälp av 

förstoringsglas. Det var fler elever som ville undersöka bollens uppbyggnad. 

Vilket tyg dom har och vad det är gjort av. 

Eleven beskriver att hen ska undersöka vilket tygbollen har och vad bollen är gjord 

av.  

4.3.2 Elever som kunde föreslå ett standardiserat försök  

Eleverna hade olika förslag på standardiserade försök. Gemensamt för majoriteten 

av elevsvaren var att de skulle släppa bollarna för att se hur de studsade. En elev 

skrev och illustrerade följande (se bild 4): 
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  Bild 4, elevsvar på fråga 2B 

Eleven föreslog ett standardiserat försök där hen ska släppa två bollar från hög höjd, 

i detta fall uppe i en skylift. Eleven ska sedan undersöka vilken boll som studsar 

mest. När eleverna svarade på denna frågan valde 16% att illustrera för att förtydliga 

sitt experiment.  

De flesta beskrev även att de kan släppa bollarna och se hur lång tid det tar innan de 

träffar marken. I vissa elevsvar syns det att eleverna har tänkt ett steg längre när de 

besvarat denna fråga. En elev svarade: 

Dem skulle kunna stutsa bollarna på olika under lag och se vem som stutsar 

högst på till exempel på en tjokmadras eller på sand.  

Eleven har här tänkt att den kan göra sin vetenskapliga undersökning på olika 

underlag och då tänkt ut två olika sorters underlag att testa bollens studs på. 

4.3.3 Elever som gav ett irrelevant svar 

Det var 16 elever som gav ett irrelevant svar i enkäten. En elev beskrev 

gravitationen: 
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Bollen studsar av något som finns på jorden som heter gravitation som gör 

att bollen åker ner igen.  

Eleven svarar inte på frågan om hur hen ska göra sin vetenskapliga undersökning 

utan beskriver endast att gravitationen gör att bollen åker ner på marken igen. Svaret 

är därav irrelevant. En elev beskriver fotbollens funktion. 

Spela fottboll  

Även detta är ett irrelevant svar då eleven beskriver vad man kan göra med fotbollen 

men beskriver inte vad hen ska göra för standardiserat försök med bollen. Vissa av 

de 16 elevsvaren var ett konstaterande svar likt svaret där bollen åker ner tack vare 

gravitationen. En annan elev skrev om bollens förmåga. 

Om man sparkar på en boll så flyger den Om man sprakar på en sten så 

flyger den inde.  

Eleven blandar här in en sten i sitt svar. Hen beskriver inte ett försök utan säger att 

en boll flyger om man sparkar på den medan en sten inte flyger om man sparkar på 

den. 
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5 Diskussion 

I nedanstående kapitel läggs studiens diskussion fram. Diskussionen är uppdelad i 

tre delar. Först presenteras resultatdiskussionen (5.1) sedan metoddiskussionen (5.2) 

och sist en sammanfattning (5.3). Diskussionen utgår ifrån forskningsfrågor, resultat 

och analys samt tidigare forskning. 

5.1 Resultatdiskussion 
Resultatet av studien påvisade varierande elevsvar om hur de deltagande eleverna 

uppfattat vetenskapliga metoder. I resultatet syns en tendens till att deras 

uppfattning om vetenskapliga metoder varierar beroende på vilka erfarenheter de 

har i ämnet. Detta påvisar såväl Lo (2014) som Marton, Runesson och Tsuis (2004) 

då de menar att eleverna måste veta vad något är för att veta vad det inte är. Vet inte 

eleverna vad en vetenskaplig undersökning är kan de inte besvara frågan med 

insikten om vad som är korrekt. Detta blev tydligt när eleverna skulle besvara frågan 

om vilken grupp som hade den bäst lämpade metoden för att undersöka kritornas 

smältpunkt. För att experimentet skulle vara rättvist hade grupp A den bäst lämpade 

metoden. Ett fåtal elever skrev i sitt svar att det inte var lampans stryka som skulle 

testas utan huruvida kritorna smälte eller ej. Dessa elever har förstått vad en 

vetenskaplig undersökning går ut på och vad som krävs för att experimentet skall 

vara rättvist. När eleverna besvarade enkäten sattes de i en situation där de skulle 

sätta sina tidigare erfarenheter i ett sammanhang vilket Helldén et al. (2015) menar 

är av vikt i undervisningen. Även Lo (2014) stärker detta då hen talar om 

variationsteorin och hur denna fokuserar på människors upplevelser av ett visst 

fenomen. Marton och Booth (1997) samt Vikström (2005) talar även de om hur 

variationsteorin är ett redskap för att människan ska kunna placera teorin i ett 

sammanhang där likheter och skillnader ska urskiljas. När eleverna besvarade 

frågan om kritorna var de tvungna att plocka ut skillnaderna mellan gruppernas 

metoder för att sedan ta reda på vilken grupp som hade den bästa metoden då frågan 

om färgen påverkar smältpunkten skulle besvaras. Marton, Runesson och Tsuis 

(2004) talar om variationsmönstrets olika delar (kontrast, generalisering, separation 

samt fusion). Eleverna hade en fördel om de hade förkunskap om kritornas 

egenskaper vid besvarandet av frågan och var tvungna att veta att kritor har en 

smältpunkt. Flertalet elever nämnde kritornas färger och egenskaper och detta 
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verkar ha förvirrat vissa elever. En elev skrev att grupp B hade bäst lämpad metod 

då röd var en varmare färg och därav smälte fortare. Flertalet elever beskrev att 

grupp B hade bäst metod då de hade fler alternativ av varma lampor. Dessa elever 

har inte förstått innebörden av ett standardiserat försök då lampornas styrka kan 

variera. Enligt Sohlbergs (2009) förklaring av beroende och oberoende variabler 

samt standardisering är kritornas färg den oberoende variabeln, kritornas smältpunkt 

den beroende variabeln och lampan standardiseringen. Det som även upptäcktes vid 

analysen av enkäterna var vilket alternativ majoriteten av eleverna i respektive klass 

hade besvarat som den bäst lämpade metoden. 

Lederman (1992) talar om att det är uppenbart att lärarens uppfattning om NOS 

påverkar hur eleverna ser på vetenskap och vetenskapliga metoder. Detta har inte 

varit möjligt att undersöka i denna studie men det finns en hypotes om att detta kan 

stämma utifrån resultatet av studien. Lederman föreslår även att man i 

forskningsinsatser syftar till att fördjupa lärarens kunskaper inom ämnet för att 

eleverna ska få en djupare förståelse om NOS. När eleverna får designa egna 

standardiserade försök blir de en del av undervisningen vilket gynnar deras lärande. 

Detta styrks av Sandoval och Morrison (2003) som talar om olika tillvägagångssätt 

och undervisningsstrategier för att eleverna ska öka sina kunskaper inom ämnet. I 

den implicita metoden är eleverna en del av undervisningen. När eleverna får vara 

med i utredningsbaserade aktiviteter lär de sig den teoretiska delen bakom 

vetenskapen. Abd- El- Khalick (2000) samt Solomon, Schot och McCarthy (1992) 

trycker även på vikten av att eleverna får kunskap om vetenskapshistorien då den 

spelar stor roll för elevernas uppfattning inom ämnet samt för deras förmåga att 

fördjupa sina kunskaper. Akindehin (1988) talar om hur den explicita metoden är 

viktigt för elevernas förståelse. Metoden utgår från att elevernas kunskap utvecklas 

genom undervisningsplanering. Akersson, Abd-El-Khalick och Lederman (2000) 

beskriver att en kombination av den reflekterande och explicita metoden går hand i 

hand och tenderar att öka elevernas förståelse. Då studiens resultat visar att elever 

uppfattar vetenskapliga metoder olika bör man därför som lärare reflektera över sin 

undervisning och hur man kan fördjupa elevernas kunskaper genom de beskrivna 

metoderna.  
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När eleverna skulle besvara första delen på fråga två som analyserades skulle de 

svara på huruvida det var en vetenskaplig undersökning om en kompis studsade en 

boll eller ej. I frågan testas hur eleverna uppfattar vetenskapliga metoder och även 

på denna fråga skrev vissa elever förklaringar till varför eller varför inte det var en 

vetenskaplig undersökning. Några elever hade inte uppfattat frågan alls och beskrev 

exempelvis reglerna i basket i sitt svar och andra svarade endast att de inte visste 

svaret på frågan. Nästan samtliga av eleverna som besvarade frågan att det var en 

vetenskaplig undersökning skrev att de testade bollens förmåga att studsa. Denna 

fråga öppnade upp inför andra delen på frågan där de själva skulle beskriva ett 

standardiserat försök. Majoriteten av eleverna beskrev en vetenskaplig 

undersökning de skulle göra med bollarna. För att göra ett standardiserat försök 

behöver eleverna ha förståelse för beroende och oberoende variabler. De behöver 

däremot inte kunna begreppen. Uppgiften gick ut på att de skulle beskriva en 

situation där de ska påverka bollen med hjälp av ett annat fenomen. Grunden till ett 

experiment är en frågeställning och att eleverna har en hypotes till de förväntade 

resultatet. I frågan fick de svara på hur de ska genomföra sitt experiment. Det stod 

inte att de skulle skriva vilket resultat de förväntade sig av utfallet. Eleverna 

behövde dock känna till den oberoende och den beroende variabeln och hur den 

oberoende variabeln påverkar den beroende (Sohlberg, 2009). De behöver förstå vad 

som ska testas, vad som varierar och vad som måste hållas konstant. Khishfe (2012) 

skriver om att eleverna ser skillnader mellan observationer och slutsatser men även 

att de måste ha kunskap om lagar och vetenskapliga teorier. Vissa elevsvar visar att 

eleverna har insikt om detta då de beskriver gravitationen och att bollen faller till 

marken om man släpper den. Flertalet elever beskrev att de skulle släppa 

bollen/bollarna från olika höjder, en elev skrev att hen skulle släppa bollarna från en 

skylift. Det eleven antagligen var ute efter i sitt experiment var att testa vilken boll 

som föll till marken snabbast. Dessa svar visar att eleverna är medvetna om 

tyngdlagen och gravitationen men svaret innefattar inte hur studsen skall mätas 

alternativt hur de ska kunna påverka bollen med andra fenomen. Genom att eleverna 

får fundera över sina undersökningar ökar de förståelsen för vetenskapliga metoder 

(Kishfe, 2012). Young-Soo och Barrow (1999) beskrev en undersökning i en klass 

där de skulle designa ett experiment. Klassen fick i grupper skriva ett förslag som de 

sedan diskuterade med andra grupper. Experimentet reviderades och genomfördes 
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sedan. Det visade sig att flertalet grupper inte förstått innebörden av ett 

standardiserat försök. Hade eleverna i studiens enkätundersökning fått genomföra 

sina experiment och revidera dessa hade de utvecklat djupare kunskap inom ämnet. 

Resultatet i deras undersökning visade även att elever lär sig lättare när de får 

använda manipulerat material till sina experiment. I studiens fall var bollen det 

manipulerade materialet då den presenterades i första delen av frågan och eleverna 

sedan skulle använda bollarna till sina egna standardiserade försök. Flertalet av 

eleverna som föreslog ett standardiserat försök beskrev att de skulle testa bollarnas 

studs. Detta presenterades i frågans första del. Hade frågan i första delen ställts 

annorlunda hade troligtvis resultatet sett annorlunda ut i studien. 

5.2 Metoddiskussion 
Antalet elever som besvarade enkäten var 126 stycken, vilket var ett rimligt stort 

antal för att kunna dra slutsatser i studien. Då enkäten delades ut i olika klasser på 

olika skolor gav detta ett bredare underlag för studiens resultat. Eftersom flera olika 

klasser besvarat frågorna kunde även ett mönster synas där lärarens syn på NOS 

troligen spelade roll för elevernas inblick i ämnet. Genom denna typ av studie var 

det dock inte möjligt att ta reda på om denna hypotes stämmer. Det var en fördel att 

använda content-analysis i studien då upplägget i analysmetoden passade väl ihop 

med studiens olika delar. När elevsvaren skulle analyseras användes tabell (se bilaga 

2). Jag gick igenom data flera gånger för att först bilda mig en uppfattning om vilka 

kategorier som förekom och därefter fastslog jag kategoriseringen. 

5.3  Sammanfattning 
Genom studiens resultat och diskussion kom jag fram till att de deltagande eleverna 

har olika uppfattningar om vad en vetenskaplig undersökning är. Utifrån elevsvaren 

visar det att eleverna har svårt att skilja på beroende och oberoende variabler samt 

standardisering i experiment. Detta skapade även problem för vissa elever när de 

skulle föreslå ett standardiserat försök de kunde göra med de valda bollarna. 

Flertalet elever uttrycker att de ska testa bollarnas förmåga att studsa. Andra 

beskriver gravitation och att de ska undersöka vad som finns inuti bollarna vilket 

inte är ett standardiserat försök. Förslag till fortsatta studier är att eleverna får 

genomföra sina standardiserade försök, för att sedan låta dem revidera och fundera 

över sina undersökningar. 
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Bilaga 1: Kvantitativt resultat 
Fråga: Kategori: Antal: Procent: 

Fråga 1 Eleven svarar på frågan 106 84% 

 Eleven svarar inte på 

frågan 

15 12% 

 Eleven svarar irrelevant 5 4% 

 Eleven svarar grupp A 53 50% 

 Eleven svarar grupp B 53 50% 

 Antal elever som 

förtydligade sitt svar 

med illustration 

11 9% 

    

Fråga 2a Eleven svarar på frågan 100 75% 

 Eleven svarar inte på 

frågan 

18 19% 

 Eleven svarar irrelevant 8 6% 

 Eleven svarade ja 53 53% 

 Eleven svarade nej 47 47% 

 Antal elever som 

förtydligade sitt svar 

med illustration 

7 5,5% 

    

Fråga 2b Eleven beskriver en 

vetenskaplig metod 

93 74% 

 Eleven svarar inte på 

frågan 

15 12% 

 Eleven svarar irrelevant 18 14% 

 Antal elever som 

förtydligade sin 

beskrivning med 

illustration 

20 16% 
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Bilaga 2: Koder för kategorier använda i content 

analysis 

Kategorier fråga 1 Kod för kategorisering 

Svar som tyder på att eleven förstår vad 

som ska testas 

 

• Smältningens påverkan av färg 

på kritorna testas. 

• Eleven svarar metod A. 

 

Svar som tyder på att eleven inte 

uppfattat vad som ska testas 

 

• Eleven svarar metod B. 

• Test av annat än hur färgen 

påverkar smältningshastighet.  

 

Svar som är irrelevanta 
• Inget svar alls. 

• Upprepning av information i 

frågan utan egna tillägg. 

• Svar som inte har med färger 

eller smältning att göra. 

Kategorier fråga 2a 
 

Elever som inte ansåg att det var en 

vetenskaplig undersökning  

 

• Eleven svarar nej 

• Eleven svarar att den inte vet 

Elever som ansåg att det var en 

vetenskaplig undersökning 

 

• Eleven svarar ja 

• Eleven använder begreppet 

”forskning”, ”vetenskap” eller 

”vetenskaplig undersökning” 

Kategorier fråga 2b  

Elever som inte kunde föreslå ett 

standardiserat försök 

• Svar som testar något annat än 

olika bollar förmåga att studsa. 

• Inget svar alls 
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Elever som kunde föreslå ett 

standardiserat försök 

• Eleven beskriver att de ska 

testa bollens egenskaper 

Elever som gav irrelevant svar • Eleven beskriver en situation 

som inte ger svar på frågan 

• Eleven beskriver vad man kan 

göra med bollen utan att göra 

ett test 

• Eleven upprepar frågan 

 


