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Sammanfattning
Svenska elever deltar emellanåt i nationella och internationella undersökningar där deras naturvetenskapliga kunskaper testas. På
vissa frågor i dessa undersökningar har svenska elever fått ett dåligt resultat, få elever gav ett naturvetenskapligt korrekt svar.
Syftet med denna studie är att få en bättre förståelse för hur elever resonerar och handlar i en testsituation. Syftet är även att få
en uppfattning om hur valet av testmetod och elevers begreppsförståelse påverkar deras prestationer i naturvetenskapliga test.
Genom att, utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande, samtala med elever har jag försökt se hur de resonerade kring
naturvetenskapliga frågor. Jag har även försökt jämföra testmetoderna papper-och-penna och samtal. Studiens resultat visar att
såväl valet av testmetod som de naturvetenskapliga begrepp som ingår i frågorna påverkar elevens resultat. Elevens
möjligheter att förstå frågan och kunna prestera ett naturvetenskapligt korrekt svar är större vid ett samtal än vid papper-och-
penna test.

Abstract
Swedish students sometimes participate in national and international studies where their knowledge in science is tested. In some
of the questions in the studies the students achieved a bad result, few students answered the questions correctly. The purpose with
this study is to get a better understanding for how students think and act in testsituations. The purpose is also to get apprehension
for how the choice of testmethod and students understanding of conception influence student performances in scientific tests.
By talking to students, in a sociocultural perspective of teaching, I have tried to see how students think around scientific
questions. I also tried to compare the two testmethods paper-and-pencil and talking. The result shows that the choice of
testmethod as well as the science conceptions in the questions is decisive for the students result. Students possibilities to
understand the question and to perform a scientific correct answer are higher in a talk than in a paper-and-pencil test.

Nyckelord begreppsförståelse, sociokulturelltperspektiv på lärande, testmetoder.
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Sammanfattning

Svenska elever deltar emellanåt i nationella och internationella undersökningar där deras

naturvetenskapliga kunskaper testas. På vissa frågor i dessa undersökningar har svenska elever fått

ett dåligt resultat, få elever gav ett naturvetenskapligt korrekt svar.

Syftet med denna studie är att få en bättre förståelse för hur elever resonerar och handlar i en

testsituation. Syftet är även att få en uppfattning om hur valet av testmetod och elevers

begreppsförståelse påverkar deras prestationer i naturvetenskapliga test.

Genom att, utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande, samtala med elever har jag försökt se

hur de resonerade kring naturvetenskapliga frågor. Jag har även försökt jämföra testmetoderna

papper-och-penna och samtal.

Studiens resultat visar att såväl valet av testmetod som de naturvetenskapliga begrepp som ingår i

frågorna påverkar elevens resultat. Elevens möjligheter att förstå frågan och kunna prestera ett

naturvetenskapligt korrekt svar är större vid ett samtal än vid papper-och-penna test.

Nyckelord: begreppsförståelse, sociokulturelltperspektiv på lärande, testmetoder.

Abstract

Swedish students sometimes participate in national and international studies where their knowledge in

science is tested. In some of the questions in the studies the students achieved a bad result, few

students answered the questions correctly.

The purpose with this study is to get a better understanding for how students think and act in

testsituations. The purpose is also to get apprehension for how the choice of testmethod and students

understanding of conception influence student performances in scientific tests.

By talking to students, in a sociocultural perspective of teaching, I have tried to see how students

think around scientific questions. I also tried to compare the two testmethods paper-and-pencil and

talking.
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The result shows that the choice of testmethod as well as the science conceptions in the questions is

decisive for the students result. Students possibilities to understand the question and to perform a

scientific correct answer are higher in a talk than in a paper-and-pencil test.

Keywords: understanding of conceptions, sociocultural perspective of teaching, testmethods.
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Inledning

Elevers naturvetenskapliga kunskaper testas dagligen i svenska skolor och svenska elever har

deltagit i en rad nationella och internationella undersökningar. På vissa frågor i dessa

undersökningar har svenska elever fått ett dåligt resultat, få elever ger ett naturvetenskapligt

korrekt svar. Resultaten från undersökningarna får konsekvenser för bilden av den svenska

skolans naturvetenskapliga undervisning och dess utveckling. Jag anser därför att man måste

granska varför resultaten är dåliga. Ofta anges elevernas brist på kunskaper som förklaring till de

dåliga resultaten, vilket enligt min mening inte är den enda förklaringen. Det kan likväl vara formen

av testmetod som är svårigheten. Eleven kan besitta den naturvetenskapliga kunskapen men aldrig

få chansen att komma in på den språkliga arenan och där kunna ge uttryck för sin kunskap.

Svårigheten att komma in på den språkliga arenan kan bero på elevernas ovana att använda och

förstå det naturvetenskapliga språket och dess begrepp.

Under min utbildning till grundskollärare har jag kommit i kontakt med en rad olika sätt att mäta

elevers kunskap inom naturvetenskap. Enligt mina erfarenheter är papper-och-penna test den

vanligaste testsituationen. Denna metod är även vanlig i nationella och internationella

undersökningar.

Papper-och-penna test är enligt Säljö (2000) en mycket svår situation för eleven, då hon/han

under en kort tidsrymd ska besvara komplicerade och i många fall likartade frågor. Författaren till

frågorna förutsätter att de som svarar på frågan uppfattat den precis som frågeställaren. De

skillnader i svar som erhålles tolkas därför oftast som skillnader i begreppsförståelse snarare än

skillnader i hur man förstått den konkreta frågan samt vilket engagemang man lagt vid att finna ett

svar. Jag anser därför att man måste granska den situation eleven befinner sig i och de

omständigheter som finns kring det problem eleven ställs inför. Man kan även starkt betvivla att

det alltid är elevens kunskaper som visas i ett kunskapstest. Likväl kan det vara testkonstruktören

som ska utvärderas. All kommunikation är ömsesidig och måste relateras till de psykologiska och

fysiska redskap som människor har tillgång till och är förtrogna med (Säljö 2000).
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Jag har i min undersökning valt att utgå från frågor som ställts i en internationell naturvetenskaplig

undersökning, TIMSS (Third International Mathematics and Science Study). Jag kommer i min

undersökning att granska två frågor ur TIMSS-undersökningen där man använde sig av papper-

och-penna som testmetod. Istället för att ge frågorna som ett papper-och-penna test har jag

förändrat testsituationen till ett samtal. Genom att utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande

samtala med elever kring frågorna vill jag se hur eleverna resonerar kring frågorna och de svar de

ger.

Utifrån de resultat jag fått försöker jag besvara min övergripande frågeställning: På vilket sätt

påverkar valet av testmetod elevers resultat i frågor som ingår i TIMSS-

undersökningen?

Syftet med denna granskning är att få en bättre förståelse för hur elever resonerar och handlar i en

testsituation. Syftet är även att få en uppfattning för hur valet av testmetod och elevers

begreppsförståelse påverkar elevers prestationer i naturvetenskapliga test.
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Bakgrund

Sociokulturellt perspektiv på lärande

Jag har i mitt arbete valt att utgå från ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Genom detta

perspektiv flyttas fokus från människan och världen till människan i världen. Människans tänkande

påverkas av och påverkar det sammanhang eller den miljö i tid och rum hon befinner sig i.

Påverkan sker inte direkt från omgivningen utan människan och objekt i hennes omgivning

medieras av kulturella hjälpmedel, verktyg eller redskap. Säljö förklarar begreppet mediering med

att vi hanterar omvärlden med olika fysiska och intellektuella redskap som utgör integrerade delar

av de sociala praktiker som finns (Säljö 2000). Den individuella utvecklingen inkluderande minne,

uppmärksamhet, perception, tänkande och medvetenhet har alla sitt ursprung i det sociala

(Lindqvist 1999). Vygotsky (1978) uttrycker det på följande sätt i ”genetic law of development:”

”Every function in the child´s cultural development appears twice: first, on 

the social level, and later, on the individual level; first, between people 

(interpsychological), and then inside the child (intrapsychological)” (s.57)

Detta innebär att personen efterhand kan börja fungera självständigt på samma sätt som den

tidigare gjort med andra.

Artefakter

Människan har i alla tider skapat kulturella artefakter/redskap. Artefakter kan sägas vara verktyg

som t ex hammare, penna, dator eller ett språk. Genom att tillverka och använda artefakter

kommer människan i kontakt med och kan samspela med den omgivande världen och med andra

människor. Människan kan därmed via artefakterna behärska områden den tidigare inte

behärskade. Genom inlärning och undervisning överförs dessa verktyg och kunskaper från

generation till generation och blir bärare och förmedlare av sociokulturella mönster och kunskaper

(Wyndhamn m fl 2000). Om vi försöker förstå tänkande, begreppsanvändning och lärande som

delar av mänskliga verksamheter ser vi genast att vårt agerande i de flesta fall är sammanflätat

med olika former av redskap. Med hjälp av artefakter kan vi lösa problem och behärska sociala

praktiker på ett sätt som annars vore omöjligt (Säljö 2000).
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Det finns två olika slags verktyg, fysiska och semiotiska (teckenbaserade). De semiotiska

fungerar som medierande redskap mellan individens inre och miljöns yttre (Wyndhamn m fl

2000).

Språkets betydelse

Det finns en rad olika semiotiska medierande system, symbolsystem såsom aritmetik, algebra,

diagram och kartor. Det främsta är dock språket vilket är förutsättningen för att de andra

existerar. Språket fungerar som medel för kommunikation med andra människor men även som

verktyg för det egna tänkandet. Via språket kan vi genom tal eller skrift sätta ord på våra tankar

och delge dem till andra (Wyndhamn m fl 2000). Språket fungerar som verktyg för att organisera

tänkandet och därigenom forma begrepp som är en av språkets funktioner. Barnets tänkande

utvecklas via de kommunikativa praktiker som barnet ingår i. Från att ha varit ett socialt språk

som barnet använt för att få hjälp av vuxna övergår barnet till det egocentriska språket. I det

egocentriska språket talar barnet med sig själv för att lösa svårigheter och problem. Desto

svårare problemet är, ju viktigare blir det egocentriska språket för barnet. Detta tyder på att det

egocentriska språket är nära förbundet med barns tänkande. Vuxna faller även de tillbaka till det

egocentriska språket när de utsätts för problem, men med skillnaden att de tänker i stället för att

tala högt för sig själva. Med hjälp av dessa argument hävdade Vygotsky (1978) att tänkandets

utveckling styrs av språket.

Spontana och vetenskapliga begrepp

Genom språklig kommunikation presenteras en rad begrepp och företeelser. Elevens uppgift blir

att försöka finna klarhet i hur dessa begrepp fungerar i en värld kopplad till den egna livsvärlden

(Säljö 2000).

Vygotsky (1986) menar att det finns två typer av begrepp, de spontana och de vetenskapliga. De

spontana begreppen ingår i elevens vardagliga diskurs medan de vetenskapliga ingår i skolans

kontext. De två begreppen utvecklas i skilda riktningar men har trots det en nära samhörighet till

varandra. De spontana begreppen utvecklas i möten med människor ”face-to-face” och i

konkreta situationer. Eleven vet vad begreppet anspelar på men förståelsen av och förmågan att

använda sig av det spontana begreppet uppstår sent. De blir därmed omedvetna och
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osystematiska begrepp. De vetenskapliga begreppen däremot startar med att man diskuterar dess

betydelse och hur det används inom vetenskapen. Därmed blir dessa begrepp medvetna och

systematiska. På detta sätt utvecklas begreppen från helt skilda håll för att sedan mötas. Det är

när begreppen möts som förståelse uppstår och ny kunskap kan tas in. När eleven lärt sig ett nytt

begrepp omformas de tidigare begreppen efter det nya (Vygotsky 1986). Genom att man ser och

deltar i olika verksamheter som en del i den dagliga verksamheten skaffar man sig både

begreppsliga kunskaper och färdigheter knutna till dessa (Säljö 2000).

Utvecklingszon

Genom att umgås med vuxna eller ingå i grupper kan barn imitera och ta efter beteenden som

sträcker sig utanför deras egna begränsningar (Vygotsky 1978). En förutsättning för att utveckling

ska komma till stånd för barnet är att det finns en ojämlikhet mellan barnet och den vuxne. Det är

menar Säljö (2000) den mer kompetente som vägleder den mindre kompetente (Säljö 2000).

Det som barnet tillsammans med någon kan utföra idag kan av barnet utföras på egen hand i

morgon (Vygotsky 1978). Vygotsky (1978) beskriver det på följande sätt:

 

”the zone of proximal development. It is the distance between the actual 

developmental level as determined by independent problem solving and the 

level of potential development as determined through problem solving under 

adult guidance or in collaboration with more capable peers.” (s. 86)

Detta innebär dock inte att barnet inte har några begränsningar för vad det kan utföra med hjälp

av t ex en lärare. Alla har sin egen utvecklingszon och har lättare för att lösa problem som ligger

nära det de kan klara av på egen hand (Vygotsky 1986). Det intressanta är inte enbart den

kompetens som barnet eller den vuxne har, vilket man kan se i t ex en provsituation utan viktigt är

även vad som är potentialen i personens agerande och förståelse. Människan befinner sig ständigt

under utveckling och förändring. För varje samspels situation vi hamnar i har vi chansen att ta till

oss kunskap -appropriera- kunskaper från våra medmänniskor. Genom att se nya mönster och

möjligheter i de intellektuella och praktiska redskap vi behärskar kan vi få nya insikter. På detta

sätt blir människan bekant med nya sociala praktiker, lär sig hur de är uppbyggda och använder

sina erfarenheter och kunskaper som resurser för att agera i dessa (Säljö 2000).
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Kommunikation genom texter

Att kommunicera via skrift innebär att kommunikationen läggs i ett medium utanför människan.

Därmed försvinner människans naturliga förutsättningar för att kommunicera. Sättet att ta till sig

kunskap, att lära får även det en ny innebörd. Innan skriften fanns kunde man tillägna sig

kunskaper på två sätt. Antingen fann man någon som kunde förmedla kunskaper och färdigheter

eller så fick man lära sig av sina egna erfarenheter. Till skillnad från när man bevarade kunskap via

minnet, finns det i skriften inga begränsningar för hur mycket som kan dokumenteras. Kunskapen

blir bestående och öppen för ett större antal människor (Säljö 2000).

Att studera tecken och dess betydelse kallas semiotik eller semiologi. Inom semiotiken får

mottagaren en betydligt större roll, då den anses vara aktivare. Mottagaren skapar betydelse av

texten genom att låta attityder, erfarenheter och känslor påverka den. Jag har valt att utgå från

C.S Peirce modell för kommunikation via tecken. Han förklarar sin modell på följande sätt:

”Ett tecken är något som för någon står för något i viss bemärkelse eller kapacitet.

Det är riktat till någon, det vill säga skapar ett motsvarande tecken i personens medvetande,

eller möjligen ett mer utvecklat tecken. Tecknet som det skapar kallar jag interpretanten av

det första tecknet. Tecknet står för något, dess objekt.” (Fiske 2000 s. 63)

När jag läser en text och läser ordet kopparsulfat så utgör ordet kopparsulfat ett tecken.

Objektet är det kemiska ämnet som kallas kopparsulfat. Interpretanten av ordet (tecknet)

kopparsulfat är resultatet av mina erfarenheter kring ordet och av mina erfarenheter kring

kopparsulfat som objekt. Därmed kan ordet kopparsulfat få varierande betydelse för olika

människor på grund av att deras erfarenheter är olika (Fiske 2000).

När man läser en text är man till skillnad från ett samtal utelämnad till sig själv. Den som skrivit

budskapet finns oftast inte närvarande för att hjälpa till med tolkningar och frågor kring texten

(Säljö 2000).



M.U. / GRU 02-02-14 13

Kommunikation genom samtal

Ett sätt att se på kommunikation är att se det som ett möte. Ett möte mellan människor med olika

bakgrunder men som genom kommunikationen skapar något gemensamt som de kan dela. I detta

överskrids jagets gränser och personerna går in i varandras tankar och känslor. Genom

kommunikation speglar man sig i andra människor, försöker göra sig förstådd, söker delaktighet

och försöker få sina tankar och upplevelser bekräftade (Linell 1982).

Jag har valt att använda mig av Shannons och Weavers kommunikationsmodell som utgångspunkt

för mina diskussioner kring muntlig kommunikation. Modellen innefattar en informationskälla som

är den som beslutar vilket meddelande som ska sändas. Meddelandet omvandlas sedan av

sändaren till en signal som sänds genom kanalen till mottagaren. Vid ett samtal är munnen sändare

på den som pratar, ljudvågorna som passerar genom luftens kanal är signalen och mottagaren är

örat på den som lyssnar (Fiske 2000). Varje gång mottagaren får ett meddelande ställs han inför

ett tolkningsproblem som han måste lösa. Mottagaren måste tyda sändarens känslor och tankar

för att förstå vad sändaren menar och därmed kunna lösa den form av gåta som sändaren har

levererat. Sändaren kan även vara den som står inför ett problem. Genom att kommunicera med

lyssnaren hoppas han då på hjälp för att komma fram till en lösning. En person kan även helt på

egen hand lösa problem genom att samtala med sig själv. Med hjälp av de språkliga symbolerna

kan individen hålla fast begrepp och stötta upp tankar medan bearbetningen av problemet sker i

en inre kommunikationsprocess. Individen fungerar i det här fallet både som sändare och

mottagare. Att som Linell (1982) likna ett samtal med att fäktas är en ganska bra illustration över

hur det fungerar:

”Den ena parten A tar ett iniativ och säger något, motparten B måste då svara 

på detta med ett motdrag, som tar sin utgångspunkt i vad A sagt eller gjort 

men som ibland ger utrymme för B själv att ta iniativ och gå till motanfall; B 

kan t ex kritisera A:s påstående eller fråga, eller rentav dennes rätt att ställa 

frågan eller göra uttalandet, och han kan själv styra in samtalet på något annat 

genom påståenden eller frågor.” (s. 13 )
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När man samtalar bör man ta två slags hänsyn till den man samtalar med. Dels etisk hänsyn då

man ger motparten en chans till att tänka efter eller att rätta till sitt uttalande och dels taktisk

hänsyn där man väljer sina uttalande utifrån vad den andre sagt eller förväntas säga. I taktisk

hänsyn innefattas kognitiv hänsyn vilket innebär att om A frågar om något kan inte B ignorera

detta och prata om något helt annat. Om man börjar prata med någon så innebär det att man

upprättar en tyst överenskommelse om att prata om ett visst ämne (Linell 1982). När man t ex vid

en intervju eftersträvar en bra kommunikation är ett bra knep att hålla sig till ett relevant ämne.

Detta kan ibland vara svårt då vanliga samtal har en tendens att under samtalets gång ändra

ämnesinnehåll. Vid mer formella möten där man har en agenda att följa är det vanligare att hålla

sig till ämnet (Wells 1981). Man kan dock inte vara säker på att man pratar om samma fenomen.

Wells (1981) citerar Sacks uttalande för att belysa detta:

”when one presents a topic, except under rather exceptional circumstances, 

one may be assured that others will try to talk topically whit what you`ve 

talked about, but you can´t be assured that the topic you intended is the topic 

they will talk to.” (s 30)

Under ett samtal kan man hela tiden fråga om det är något man inte förstår. Man kan få hjälp att

förstå frågor eller sammanhang genom att få dem förtydligade av sin samtalspartner. Frågar man

inte rakt ut så kan man genom sitt kroppsspråk eller mimik visa att man inte förstår och därmed få

hjälp. Att samtala innebär därmed även att man sam-tänker (Säljö 2000).

Att kommunicera naturvetenskap i skolan

Eleven behärskar inte alla de begrepp och sammanhang som krävs inom naturvetenskapen, men

är heller inte helt utan förkunskaper eller begrepp. Lärarens uppgift blir att hitta förbindelser

mellan naturvetenskapens kommunikation och elevens kommunikation kring det ämne som

behandlas. Finner läraren dessa kan han förse eleven med ett nytt sätt att kommunicera kring

naturvetenskap (Lemke 1990). Lemke (1990) jämför hur det är att lära sig kommunicera

naturvetenskap med att lära sig ett nytt språk. Det räcker inte med att slå upp ord i en ordbok för

att lära sig använda dem tillsammans med andra ord i syfte att kunna skapa meningar. Man måste

lära sig ordens semiotiska betydelse, hur ordet fungerar i olika kontexter. Det är nödvändigt att
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veta ordens relation till varandra och innebörden av vad de tillsammans skapar. Lemke (1990)

uttrycker sig på följande sätt: ”When words combine, the meaning of the whole is more than the

sum of its separate parts.” (s. 12)

Bra kommunikation uppstår mellan de som lärt sig att använda språket på ett liknande sätt. Att

kommunicera med människor som använder och tolkar språket på ett annat sätt blir

problematiskt. Denna situation är vanlig i skolan då lärarna tillhör den grupp som kan

kommunicera naturvetenskap, medan eleverna i början av sin skoltid inte behärskar detta i samma

utsträckning (Lemke 1990). Lemke (1990) menar att skillnaden mellan lärare och elev är stor:

”Science teachers belong to a community of people who already speak the language of science.

Students, at least for a long time, do not.” (s. x). Detta ställer till problem för elevernas inlärning.

Lärarens sätt att kommunicera med eleverna skiljer sig från hur eleven kommunicerar hemma.

Elevens uppgift blir att lista ut vilka regler som för stunden gäller för kommunikationen i den

verksamhet den ingår i (Säljö 2000). I skolan är det läraren som är den som ställer överlägset

mest frågor (Wells 1981). Frågorna är ofta av den karaktären att läraren redan vet svaret på

dem. Han frågar därför inte för att få information utan testar om eleven besitter informationen

(Lemke 1990). Kommunikationen mellan lärare och elev består i frågesituationer oftast av vad

Lemke (1990) kallar ”three-part Question-Answer-Evaluation pattern”. Detta innebär att läraren

inleder med en fråga, eleven svarar varvid läraren gör en bedömning av svaret (Lemke 1990).

För att eleven ska kunna utveckla ett naturvetenskapligt tänkande måste hon/han ha en betydande

grund av vardagstänkande. Lärarens uppgift blir att finna beröringspunkter hos eleverna för att de

ska kunna ta till sig den formella ämneskunskapen (Andersson & Bach 1995). Att lära sig

naturvetenskap handlar därför inte om att överge gamla begrepp och tankar till förmån för nya.

Istället utvidgar man eller omstrukturerar sin kunskap (Caravita & Halldén 1994). Lärande

definieras enligt Caravita och Halldén (1994) som: ”Learning would thus be defined such that the

succesful result of the learning process is an extension of conceptions held by a learner about the

world, sometimes resulting in a reorganization of already existing knowledge.”(s. 106)
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Andersson och Bach (1995) visar att det finns vissa systemegenskaper hos vardagstänkandet.

Dessa egenskaper kan jämföras med karakteristiska drag för det vetenskapliga tänkandet vilket

gör att en rad skillnader blir åskådliggjorda.

Vardagstänkande Vetenskapligt tänkande

omedvetet medvetet

situationsbundet generellt

mindre krav på sammanhang och logiskt invändningsfritt,

logik systematiskt organiserat

personligt prövbart

formas omedvetet i olika situationer, artikuleras medvetet och har

kunskapsbit staplas på kunskapsbit tillväxtförmåga

(s. 20)

Vardagskunnande är grunden för att ett vetenskapligt kunnande ska kunna uppstå. Skolans

uppgift blir att se dem som olika men komplementära samt att stimulera interaktion dem emellan.

Genom att få en fungerande interaktion mellan vardag och vetenskap kan de vetenskapliga

begreppen få en fördjupad kunskap samtidigt som det vardagliga tänkandet stimuleras och

utmanas. På detta sätt kan man undvika situationer där elever utvecklat ett separat system för ett

vetenskapligt kunskapsområde. Det kan yttra sig i att eleven kan behärska formeln för

fotosyntesen men när den står inför ett träd förklarar den dess tillväxt med att det tagit upp näring

från jorden. Eleven kan inte på ett naturligt sätt omsätta det som vetenskapen säger till det den ser

i vardagen (Andersson & Bach 1995). Sjöberg (2000) betonar vikten av att man som lärare inte

förkastar elevens språk även om det ur vetenskaplig synvinkel är felaktigt. Istället ska man

understryka att man behöver olika språk i olika sammanhang, att olika kontext behöver olika

specialspråk (Sjöberg 2000).
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Schoultz (2000) menar att det ofta är svårt att som elev komma in på den vetenskapliga arenan.

De begrepp som används i en vetenskaplig diskurs är inte fristående utan refererar till andra

objekt och relationer inom aktuell diskurs. Eleven ser heller inte begreppen i sin vardag då de

sällan bekräftas i andra miljöer än vetenskapen. Att behärska naturvetenskap innebär således inte

att det räcker med att vara förtrogen med de termer som finns, man måste även vara förtrogen

med begreppsliga strukturer och kunna använda dessa i resonemang som passar in i

naturvetenskapens ramar. Lärande i detta perspektiv kan betraktas som att individen ökar sin

förtrogenhet med begreppens innebörd och deras användningsområden (Schoultz 2000).

Att det inom naturvetenskapen ofta uppstår en konflikt mellan vardagstänkande respektive

naturvetenskapligt tänkande påverkar även elevens svar i en test situation. Schoultz (2000) visar i

en av sina studier på hur elever bemöter vardagliga frågor med vardagliga svar, även om frågan

har ett naturvetenskapligt innehåll. Eleven ser helt enkelt inte det naturvetenskapliga innehållet i

frågan. Följden blir att svaret bedöms som felaktigt ur ett naturvetenskapligt synsätt och eleven

antas ha inlärningssvårigheter eller sakna den intellektuella förmågan (Schoultz 2000).

Genom att ändra frågesituationen från papper-och-penna till samtal, använda artefakter som

tankestöd eller ge klargörande kommentarer till en fråga kan eleverna få ett annat perspektiv på

en och samma fråga. Detta kan leda till att eleven lyckas finna den rätta diskursen och därmed få

större chans att åstadkomma ett naturvetenskapligt korrekt svar (Schoultz 2000).

TIMSS-undersökningen

Eftersom jag i min undersökning använt mig av TIMSS-frågor kommer jag ge en bild av vad

TIMSS-undersökningen har för bakgrund samt ge en bild av varför Sverige valt att ingå i

internationella undersökningar. TIMSS-undersökningen är intressant att analysera närmare

eftersom den är väl dokumenterad, har fått stor publicitet och antas ge en bra bild av hur skolans

naturvetenskapliga undervisning lyckats. Mätresultaten har fått stor betydelse för debatten om

skolans naturvetenskapliga undervisning och enskilda länders utbildningssystem.

TIMSS är världens hittills största komparativa forskningsprojekt inom utbildningsväsendet.

Organisationen IEA (The International Association for the Evalution of Educational Achievement),
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som bildades i slutet av 50-talet, står bakom undersökningen. Först ägnade sig IEA åt att i ett

internationellt perspektiv jämföra skolmisslyckanden och examina, men kom ganska snart in på

frågor kring evaluering av undervisningen. IEA insåg att det fanns ett stort behov av att arbeta

fram internationella normer som kunde användas vid bedömning av undervisningsutfall i olika

länder. Den första studien var en matematikstudie och genomfördes 1964 med tretton deltagande

länder (Skolverket 1996).

Den första naturvetenskapliga studien FISS (First International Science Study) eller

sexämnesstudien genomfördes 1970 och ingick i en större undersökning där även andra ämnen

testades. Det övergripande syftet med undersökningen var att kartlägga de faktorer som förklarar

skillnader mellan nationella skolsystem samt mellan skolor och elever inom dessa system. På så

sätt skulle man öka kunskapsbasen för planerare och beslutsfattare som arbetade kring skolan.

Ett annat viktigt syfte för de enskilda länderna var att få respons på hur det egna

utbildningssystemet fungerade. Studien var ur svensk synvinkel även tänkt att fungera som ett

inlägg i den allmänna debatt som rådde kring skolans kvalitet och svenska elevers standard.

Deltagare i debatten skulle i och med denna studie få en bredare kunskapsbas att utgå från

(Husen 1973).

1983 följdes FISS upp med SISS (Second International Science Study). Undersökningen var till

stor del en replikation av 1970-års undersökning. Anledningen till att Sverige valde att deltaga var

att man behövde en studie för att se hur kunskaps- och färdighetsutvecklingen inom NO i

grundskolan och gymnasiet hade fortskridit. Man ville ha en undersökning som gick utanför egna

läro- och kursplaner och kunde fungera som mätsticka gentemot andra länder (Ulla Riis 1988).

1988 började man att diskutera det som skulle bli IEA:s tredje naturvetenskapliga undersökning

TIMSS. Det stod tidigt klart att naturvetenskap skull ingå. En utlösande faktor var USA:s

dåvarande president George Bush och hans beslut att höja bildningsnivån i USA inom

naturvetenskap och matematik. Stora satsningar hade gjorts genom bland annat fortbildning och

läromedelsutveckling, men det saknades en utvärdering som kunde visa om målen hade uppnåtts

eller inte. IEA som hade planer på en matematikundersökning erbjöd sig att utöka sin
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undersökning med naturvetenskap mot att USA åtog sig ett stort finansieringsansvar (Skolverket

1996).

TIMSS ägde rum 1994-95 och var också den största med 45 deltagande länder varav 25

uppfyllde alla kraven på urval av elever och genomförande. Alla världsdelar var representerade

och  totalt deltog närmare 750 000 elever varav nästan 9 000 svenska.

Undersökningen hade två huvudsyften:

• Att beskriva och jämföra elevprestationer både nationellt och internationellt, och även att

bland annat redovisa elevernas inställning till ämnesområdena matematik och naturvetenskap

• Att försöka förklara och förstå erhållna skillnader i prestationer mot bakgrund av elevens

situation och attityd

Tre olika åldersgrupper studerades, de två årskurser med flest 9-åringar, de två årskurser med

flest 13-åringar samt elever i sista årskursen i gymnasieskolan. Elevernas prestationer och

attityder mättes genom ett teoretiskt och ett praktiskt prov samt en enkät (Skolverket 1996).

Utvalda frågor

Målet med mitt arbete är att försöka se hur valet av testmetod och elevers begreppsförståelse

påverkar elevers prestationer i naturvetenskapliga test. Jag valde två frågor med dåligt resultat,

hade jag valt frågor med ett högt resultat hade jag inte haft något problem att lösa. Jag valde att

titta på resultatet från den urvalsgrupp där de två årskurserna med flest 13-åringar ingick. Då en

del av min undersökning är inriktad på elevers begreppsförståelse valde jag två frågor som

innehöll vetenskapliga termer. Frågorna jag använt mig av är:
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1. Vilka ämnen kan skiljas från varandra genom filtrering med hjälp av den utrustning som visas i

figuren?

A. En lösning av kopparsulfat och vatten.

B. En lösning av koksalt och vatten.

C. En blandning av alkohol och vatten.

D. En blandning av lera och vatten.

E. En blandning av sand och sågspån.

34,5 % valde i TIMSS-undersökningen rätt alternativ.

2. När vitt ljus lyser på Peters skjorta, ser skjortan blå ut. Varför ser den blå ut?

A. Den absorberar allt det vita ljuset och gör om det mesta till blått ljus.

B. Den reflekterar det blåa i ljuset och absorberar det mesta av resten.

C. Den absorberar bara det blåa i ljuset.

D. Den avger sitt eget blå ljus.

35,5 % valde i TIMSS-undersökningen rätt alternativ.

För att kunna tolka elevernas resultat kommer jag att redogöra för hur jag definierar de olika

naturvetenskapliga begreppen som ingår i frågorna. Jag tar endast upp de begrepp som jag tror
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kan ställa till problem för elevernas förståelse. Begrepp som vatten, sand, sågspån och lera

förutsätter jag att de behärskar.

Fråga 1

Alkohol: Etanol som till vardags finns i alkoholhaltiga drycker.

Blandning: Sammansatt ämne, där beståndsdelarna förekommer i obestämda proportioner och

har samma egenskaper som när de förekommer var och en för sig.

Filtrering: Avskiljande av ett finfördelat fast ämne från en vätska eller gas. Den vätska eller gas

som skall filtreras får passera genom en duk eller platta av lämplig porositet, ett filter, som

mekaniskt håller kvar det finfördelade ämnet.

Koksalt: I vardagligt tal det vi kallar salt (Bonniers Multimedia Lexikon 1997).

Kopparsulfat: Vanligaste kopparföreningen som bildar stora ljusblåa kristaller som är lättlösliga i

vatten (Nationalencyklopedin 1990).

Lösning: Homogen blandning av två eller flera ämnen.

Fråga 2

Absorbera: Ljus som träffar materia upptas inom vissa våglängdsområden som är karakteristiska

för detta ämne.

Ljus: Elektromagnetisk vågrörelse som kan uppfattas av ögat.

Reflektion: Återspegling (Bonniers Multimedia Lexikon 1997).
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Metod

Urval och etik

Jag valde att genomföra min studie på en skola i närheten av min bostad. Enda kravet som

eleverna skulle uppfylla var att de skulle gå i år 7. Efter samråd med personalen på den aktuella

skolan blev jag tilldelad en klass med 20 elever. Under första mötet med klassen presenterade jag

mig och berättade om min undersökning och hur intervjuerna skulle gå till. Jag förklarade att det

var frivilligt att delta, att jag var den ende som skulle lyssna på banden och jag berättade även vad

det innebär att vara anonym. Eleverna fick ett brev med sig hem (se bilaga 1) till sina föräldrar där

jag redogjorde för undersökningens syften och även garanterade att eleverna skulle förbli

anonyma. Föräldrarna skulle genom att skriva under ge sitt samtycke till att eleven deltog i

undersökningen. Detta är vad Kvale (1997) betecknar som att få ett informerat samtycke från de

som berördes av intervjuerna, i mitt fall elever och föräldrar (Kvale 1997).

Datainsamlingsmetoder

Jag har valt en kvalitativ forskningsmetod och har använt mig av intervjuer för att samla in data.

Enligt Kvale (1997) är den kvalitativa metoden en utmärkt metod för att fånga erfarenheter och

innebörder ur undersökningspersonens vardagsvärld. Jag sökte därför efter nyanserade

beskrivningar som återgav kvalitativ mångfald, variationer och skillnader snarare än att jag

försökte komma fram till kategoriseringar (Kvale 1997).

Eftersom mitt arbete har sin grund i ett sociokulturellt perspektiv ser jag även på min intervju ur

detta perspektiv. I det sociokulturella perspektivet betonas släktskapet mellan tänkande och

kommunikation. Genom att en individ deltar i kommunikation kan den ta till sig nya sätt att tänka,

handla och resonera. Med hjälp av språkliga kategorier för människan ett inre samtal med sig

själv som kännetecknas av tänkande. Tänkande och språklig kommunikation kan dock inte

jämställas eller betecknas som identiska. Det vi säger är inte en direkt avbild av det vi tänker och

det vi tänker behöver inte återspegla det vi säger. Denna skillnad är viktig när man i

forskningssammanhang använder sig av intervjuer som datainsamlingsmetod. Genom att

intervjupersonen svarar på en fråga innebär det inte att personen avslöjar sitt tänkande om
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företeelsen. Man kan inte studera en företeelse (kommunikation) och uttala sig om en annan

(tänkande). Man kan studera vad andra människor säger, skriver eller gör. Detta är kontextuellt

bestämt och är inte endast ett uttryck för deras inre tankevärld eller begreppsförståelse. Genom

att ställa en fråga i en intervju får vi reda på vad personen i den aktuella situationen, och givet de

villkor som råder, kommer på eller väljer att säga. Det som sägs måste även ses som ett uttryck

för att människor uppfyller de kommunikativa kontrakt som gäller för social interaktion, vilket

innebär att om man får en fråga så svarar man. Man svarar även om man aldrig tänkt kring frågan

och det är lättare att svara än att vara tyst eller avvisa frågan. Detta gäller speciellt om den som

intervjuar är dominant i sin sociala status t ex när en vuxen intervjuar ett barn (Säljö 2000).

Som en förberedelse till intervjuerna var min tanke att genomföra pilotstudier. Jag ville under

dessa intervjuer testa mina frågor samt öva mig i rollen som intervjuare. Tanken var att tolv elever

skulle intervjuas varav tio skulle ingå i undersökningen. De andra två skulle utgöra pilotstudien. Då

jag bara fick tio elever sammanlagt som kunde delta i min studie samtidigt som pilotintervjuerna

fungerade väl, beslöt jag mig för att låta även dessa intervjuer ingå i min studie.

Innan intervjuerna berättade jag för eleverna att det vi skulle prata om var två stycken

naturvetenskapliga frågor. Jag betonade att jag inte var ute efter att bedöma dem och sätta betyg

på deras svar utan att jag var intresserad av deras naturvetenskapliga resonemang.

Intervjuerna skedde med en elev åt gången och genomfördes i ett grupprum på skolan.

Intervjufrågor kan enligt Patel och Davidson (1994) bestå av låg eller hög grad av standardisering

och struktur. Intervjuns grad av standardisering avgörs av frågornas karaktär. Är frågorna

förbestämda och om de har en bestämd inbördes ordning är intervjun standardiserad. Formuleras

frågorna däremot under intervjuns gång kan intervjun betraktas som ostandardiserad. Graden av

strukturering handlar om vilket svarsutrymme intervjupersonen får. Är intervjun helt strukturerad

går det i förväg att säga vilka svar intervjupersonen väljer mellan. Är den ostrukturerad begränsas

inte intervjupersonen utan har ett maximalt utrymme att svara inom (Patel & Davidson 1994).

Intervjuerna inleddes med att eleven skulle ge sin syn på vad bilden till den första frågan

föreställde samt redogöra för innebörden av de naturvetenskapliga begrepp som ingick i
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svarsalternativen. I fråga 2 som saknade bild fick eleven enbart redogöra för innebörden av de

begrepp som ingick i svarsalternativen. Detta medförde att intervjufrågorna styrdes av elevens

första svar. Intervjun fick därmed en låg grad av standardisering. I slutet av de två TIMSS-

frågorna fick intervjupersonen välja mellan ett antal svarsalternativ. Intervjuns frågor övergick

därmed till en hög grad av standardisering. Enligt Patel & Davidson (1994) är detta även ett

tydligt exempel på en strukturerad intervju. Här får intervjupersonen ett väldigt litet utrymme att

svara inom och svaren är förutsägbara. Innan vi i intervjun kom till denna flervalsfråga var

intervjun ostrukturerad eftersom eleven inte styrdes av några alternativ (Patel & Davidson 1994).

Samtliga intervjuer bandades för att sedan kunna transskriberas. Intervjuerna varade mellan 20-

30 minuter.

Reliabilitet och validitet

Undersökningens reliabilitet, tillförlighet, påverkades av att jag som intervjuare är oerfaren och att

mina pilotundersökningar inte blev av. Patel & Davidson (1994) menar att ”om vi använder oss

av intervjuer eller observationer är undersökningens tillförlitlighet i hög grad relaterad till

intervjuarens och observatörens förmåga” (s.87)

Reliabiliteten stärktes däremot av att jag bandade alla intervjuer och därmed fick en chans att

lyssna på intervjuerna flera gånger för att försäkra mig om att jag hört rätt.

Undersökningens validitet, giltighet, bör enligt Patel & Davidson (1994) stärkas genom att någon

utomstående granskar det mätinstrument som ska användas. Mina handledare fick därför ta del

av mitt upplägg för intervjuerna (Patel & Davidson 1994).

Bearbetning av material

Jag valde att transkribera alla mina intervjuer. Transkriberingen är gjord så att turtagning framgår

tydligt. För att läsaren ska få en bättre bild av intervjusituationen har jag valt att använda mig av

följande tecken.

(….) paus mellan 1 och 5 sek

(6 s) längre paus (i sekunder) (Linell 1994).
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När jag bearbetade mitt material utgick jag från två huvudrubriker: samtal som testmetod och

elevers begreppsförståelse. Valet av huvudrubriker innebar att jag avgränsade min

resultatredovisning och hade enklare att finna citat som jag ville lyfta fram. Jag försökte sedan

finna citat som kunde kopplas till mina huvudrubriker. Utifrån de citat jag fann intressanta att ha

med i resultatredovisningen skapade jag underrubriker. Underrubrikerna är av olika karaktär

beroende på att jag valt att lyfta fram olika områden kring de två frågorna.

Intervjuerna benämns i min resultatdel med siffra 1-10 efter den ordningsföljd som de

genomfördes.
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Resultat

Jag har valt att presentera mina resultat fråga för fråga och med hjälp av två huvudrubriker.

1. Samtal som testmetod.

Jag använde mig av samtal för att synliggöra elevernas resonemang. Utifrån dessa resonemang har

jag försökt finna svar på vad som kan påverka elevens prestation i frågor som ingick i TIMSS-

undersökningen. Jag jämför även testmetoderna samtal och papper-och-penna test.

2. Elevers begreppsförståelse.

Under denna rubrik vill jag visa på hur eleven behärskar de naturvetenskapliga begrepp som ingår

i frågan.

Samtal som testmetod fråga 1

Vid papper-och-penna test är eleven helt utelämnad till sig själv och sina kunskaper för att kunna

besvara frågan. I ett samtal däremot kan den som intervjuar, genom att ställa relevanta frågor få

eleven att förstå och behärska sammanhang hon/han inte skulle göra om hon/han saknade

samtalspartner. Intervjuaren kan leda in eleven på den kontextuellt rätta arenan samt skapa sig en

bild av vad det är som eleven uppfattar som svårt i frågan. Samtalet blir både ett inlärningstillfälle

och ett utvärderingstillfälle.

Förståelse av frågan

Nedanstående exempel visar hur eleven först ger uttryck för att inte förstå frågan, för att sedan

med hjälp av samtalspartnern få en bättre förståelse av frågan.

Intervju 1

I: Förstår du frågan?

E: Nej

I: Ska du läsa den en gång till, du kan läsa den tyst och så kan du fundera lite.

E: (12 s) Jag fattar inte riktigt.

I: Nej är det något speciellt ord som du inte förstår? (….) 

Filtrering?
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E: Filtrering.

I: Du visste vad ett filter, filterpapper var. Det visste du vad det användes till. Om

du skulle kunna tänka dig vad filtrering kan vara då.

E: (….) Kanske man silar med ett filterpapper.

Intervju 7

I: Förstår du frågan?

E: Vänta jag måste läsa den.

I: Ja ta det lugnt.

E: ( 6 ) Nej inte ordet filtrering eller vad det står, vad menas med 

det?

I: Filtrering.

E: Ja filtrering.

I: Filter.

E: Det filtreras ju och så.

I: Vad händer då?

E: Det stannar.

I: Vad sa du förut?

E: Kaffet stannar ju, för man lägger ett filter i en kaffebryggare och så lägger man

i kaffet och så häller man på vatten, då stannar ju kaffet i filtret det smakar ju

ändå kaffe.

I båda dessa fall tillför inte intervjuaren någon ny kunskap som gör att eleven förstår frågan.

Istället leder han eleven tillbaka till sitt tidigare resonemang. Denna återkoppling som kan ske i ett

samtal gör att eleven förstår frågan bättre.

Val av kontext

För att förstå vilka resonemang som ligger bakom elevens svar är det viktigt att se hur eleverna

tolkar bilden som finns till frågan. Alla tillfrågade elever kunde redogöra för hur en tratt och ett

filter fungerade men få kunde sätta in bilden i en naturvetenskaplig kontext. Detta trots att de

visste att jag som intervjuare var ute efter att se hur de tänker kring frågor som behandlar
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naturvetenskap. Detta påverkar deras chanser att svara rätt på frågan då frågan behandlar en

naturvetenskaplig kontext.

Båda nedanstående intervjuutdrag visar att eleverna kan redogöra för hur en tratt och ett filter

fungerar och att de stödjer sitt resonemang kring självupplevda händelser i deras vardag.

Intervju 1

I: Vad är ett filter?

E: Det är ett sånt som silar.

I: Mm

E: Man silar som en sil.

I: Hur fungerar en sil?

E: Öh (….) En sil fungerar så att man kanske kokar makaroner, så har man en sil

så häller man i makaronerna i silen så rinner allt vatten ut så är det

makaronerna kvar.

Intervju 5

I: Har du använt en tratt någon gång?

E: Ja några gånger.

I: När då?

E: När jag bakat och gjort saft och sådana saker.

I: Är det något mera på bilden?

E: Ett litet filter?

I: Vad är ett filter?

E: Det är som ett litet skydd så att det inte ska komma ner, som bär kommer ju

inte ned där och som kaffe kommer inte det där sumpet igenom.

Eleverna resonerar inte i en naturvetenskaplig kontext när de svarar på frågan utan väljer att utgå

från en kontext som de behärskar och är vana att kommunicera i.
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En av eleverna förklarar bilden med hjälp av en händelse som ägde rum under skolans

naturvetenskapliga undervisning.
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Intervju 2

I: Har du använt ett filter någon gång?

E: Ja, det gjorde vi igår.

I: Jaså.

E: Vi var vid Ensjön vid Kolmården. Då hade vi aluminium som vi gjorde hål i

och då använde vi ett filter för att rengöra vatten.

I: Jaha.

E: Med mossa i, så kunde vi dricka det.

På detta sätt visar eleven att han inte bara besitter kunskapen om hur ett filter och en tratt fungerar

utan även kan sätta in bilden i ett naturvetenskapligt sammanhang.

En annan elev rör sig mellan en naturvetenskaplig och en vardaglig förklaring när han ska förklara

bilden. Först förklarar han begreppet tratt.

Intervju 6

I: Vad är en tratt?

E: Så att man inte spiller ut när man ska tanka bensin på gräsklipparen, då kan

man använda en tratt och hälla upp bensin igenom så att man inte missar hålet.

I denna förklaring utgår eleven från en självupplevd händelse som ägt rum i ett

vardagssammanhang. När han sedan ska förklara hur ett filter fungerar frångår han

vardagshändelsen och övergår till en förklaring kopplad till skolans naturvetenskapliga

undervisning.

Intervju 6

E: Ja det är väl vatten eller något eller ett filter eller filterpapper.

I: Vad är det då?

E: Är väl ett sånt man silar igenom.

I: Vad gör man när man silar?
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E: Tar bort smuts och sånt ifall man ska ta vatten från t ex naturen kan man ju sila

vatten så det blir rent.

Eleven redogör inte för tratten och filtret som något som hör ihop utan kommunicerar kring dem

som två skilda ting.

Samtal som testmetod fråga 2

Förståelse av frågan

I likhet med förra frågan lyckades några elever få en förståelse för frågan genom att ha en

samtalspartner. I nedanstående utdrag vägleder samtalspartnern eleven till att få en bättre

förståelse av innebörden av svarsalternativen. Även här är det ingen ny kunskap som tillförs utan

samtalspartnern utgår från vad eleven själv har sagt.

Först visar eleven att han känner till frågans område.

Intervju 6

I: Vad händer med solens strålars vita ljus när dom kommer till din tröja?

E: Dom kommer ju till mig och så studsar dom på mig och tillbaka till dina ögon

och det gör att vi ser olika färger.

Eleven vet vad som händer med solens strålar men använder sig inte av några naturvetenskapliga

begrepp. När begreppen reflektera och absorbera sedan presenteras uppstår svårigheter.

Intervju 6

E: Den absorberar ju det vita ljuset och så har jag för mig att fröken sa att det

reflekteras tillbaks det blå ljuset.

I: När du menar att det absorberar, vad tänker du att det gör då?

E: Det är väl att det studsar tillbaka, att det reflekterar är väl att det kommer

emot en och absorberar det är väl att det kommer ut, att det studsar ifrån en.

I: Så det är samma sak som att reflektera.

E: Nej.
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I: Vad är skillnaden. Du sa till mig att när solens strålars vita ljus kommer till din

tröja studsar dom och skickas ut till mina ögon och att det kom ljus och så

reflektera det.

E: Ja men absorbera det är väl att ta emot då.

I: Så det är inte samma sak?

E: Nej.

I och med att eleven säger ” dom kommer ju till mig och så studsar dom på mig och tillbaka till

dina ögon och det gör att vi ser olika färger” samt  ”fröken sa att det reflekteras tillbaks det blå

ljuset” kan jag som samtalspartner återkoppla till det, vilket görs i ”du sa till mig att när solens

strålars vita ljus kommer till din tröja studsar dom och skickas ut till mina ögon och att det kom

ljus och så reflektera det”. Denna återkoppling leder till att eleven verkar förstå begreppen

absorbera och reflektera bättre.

Elevens bild av frågan

Ingen av eleverna kunde på ett naturvetenskapligt sätt redogöra för vad det är som gör att vi ser

olika färger. Genom att studera vad eleven har för bild av vad som gör att färger uppkommer

innan hon/han har fått se frågan och dess alternativ, gör att man kan se om eleven är inne på rätt

resonemang och om den behandlar den kunskap som krävs.

Genom samtalet visade några av eleverna, med sitt sätt att uttrycka sig, att de har hört talas om

den naturvetenskapliga förklaringen till varför människan kan se olika färger.

Intervju 7

I: Om jag är ute, kommer det vitt ljus från solen och lyser på min tröja så att den

ser röd ut. Varför tror du att den gör det, har det något med solstrålarna att

göra?

E: Ja jag tror det.

I: Vad händer med strålarna?

E: Strålarna, vänta nu (6 s) det har någonting med regnbågen att göra.

I: Det kan det ju ha.
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E: Det där pratade vi om i sexan, om jag har en svart tröja på mig så suger den in

dom ljusa färgerna och vitt suger bort alla andra färger eller svart suger bort

alla andra färger. Det är så att färgerna suger åt sig så att det blir färg.

Eleven visar att hon/han hört talas om något som kan tänkas vara begreppen reflektera och

absorbera, men vet inte att de benämns så och kan således inte använda sig av dem.

Även nästa elev visar prov på att ha hört talas om fenomenet tidigare men inte besitter den

kunskap som leder till full förståelse.

Intervju 5

I: Vad är det som gör att din tröja ser röd ut?

E: Vi gjorde ett test i skolan en gång eller något, (….) jag vet inte vad det var.

I: Kommer du ihåg om ni använde något material?

E: Det var väl något med att färgerna studsa eller något, jag kommer inte ihåg det

var så länge sedan.

Genom samtal kan man även se att trots att eleven väljer rätt svarsalternativ innebär det inte att

hon/han behärskar den naturvetenskapliga del som frågan berör.

Intervju 7

I: Vad får dig att välja B

E: För när ljuset lyser på hans skjorta blir det, (….) eftersom reflekterar är att det

drar till sig då blir det blått och nä.

I: Jo fortsätt.

E: Då dras dom andra färgerna dom dras ju bort, om det suger till sig en färg, nej

jag vet inte.

Eleven svarar rätt alternativ men har helt felaktig motivering av sitt svar.
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Elevers begreppsförståelse fråga 1

Frågorna och dess alternativ innehåller en rad naturvetenskapliga begrepp som eleverna inte

använder i sin vardagliga kommunikation. Har man inte förståelsen av alla begrepp i frågan har

man automatiskt svårt att lösa frågan på ett tillfredsställande sätt.

Elevens bild av begreppen

Eleverna hade en egen förklaring av alla begrepp utom ett. De kunde skapa sig en bild av vad

begreppen innebar, en bild som hjälpte dem att finna ett svarsalternativ. Ingen av de tillfrågade

eleverna kunde dock förklara, eller hade några tankar kring vad begreppet kopparsulfat är. Detta

medförde att det alternativ som innehöll begreppet kopparsulfat antingen helt valdes bort i

resonemanget eller gjorde eleverna osäkra på grund av okunskap.

Intervju 5

E: En lösning av kopparsulfat och vatten.

I: Känner du igen orden.

E: (….) Inte det där kopparsulfat.

I: Nej har du någon aning om vad det är?

E: Det är väl något med koppar eller nåt. Jag vet inte, det är väl nån sån här slags

jag vet inte nån malm är det kanske jag vet inte.

Eleven känner igen ordet koppar och försöker genom den kunskapen komma fram till en

förklaring till vad kopparsulfat är.

Intervju 7

E: En lösning av, vad står det kopparsuflat och vatten (….) mm 

jaha.

I: Något ord du inte känner igen?

E: Kopparsuflat.

I: (….) Någon aning om vad det är?

E: Kopparsuflat nej jag har faktiskt ingen, jag har aldrig hört det ordet förut.
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Intervju 2

E: En lösning av kopparsulfat och vatten.

I: Känner du igen dom orden?

E: Ja lösning inte kopparsulfat.

I: Vad är en lösning?

E: (….) Man löser något.

I: Vad gör man då?

E: (….) Ska jag förklara ordet lösning ja äh om det kanske varit något bråk och

så löser man det, det är en lösning. Kopparsulfat nåt med koppar, någon slags

metall med kopparsulfat, jag vet inte.

Eleven visar tydligt att han inte vet innebörden av begreppet kopparsulfat. När eleven sedan ska

välja ett svarsalternativ, väljer hon/han mellan två alternativ varav ett är alternativet innehållande

begreppet kopparsulfat. Eleven blir till följd av att hon/han inte behärskar ett begrepp osäker i sitt

val av svarsalternativ.

Intervju 2

E: Jag tror nästan att det är (11 s) lera och vatten.

I: Mm D.

E: Eller A. Jag tror nästan på lera och vatten, för att om man lägger i lera 

och vatten. (….) Kan inte vara sand och sågspån, jag tar D.

Man kan även när man samtalar med eleven, se att eleven har en felaktig uppfattning kring

begrepp som de själva tror att de behärskar. Begreppen lösning och blandning är tydliga exempel

på detta. Kan man dessa begrepps innebörd har man mycket hjälp när man ska lösa frågan.

Ingen av eleverna nämner att de alternativ som innehåller begreppet lösning rinner igenom filtret

just för att det är en lösning.
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Val av kontext

Några av eleverna har haft en helt felaktig bild av begreppet lösning. De har inte kunnat sätta in

ordet i sitt naturvetenskapliga sammanhang, utan har i sin förklaring enbart utgått från ordet

lösning. De har därmed bortsett från frågan som ordet står i.

Intervju 2

I: Vad är en lösning?

E: (….) Man löser något.

I: Vad gör man då?

E: (….) Ska jag förklara ordet lösning? Om det varit något bråk och så löser 

man det.

Eleven koncentrerar sig bara på ordet lösning och reflekterar inte över i vilket sammanhang det

står i. Därmed för hon/han ett resonemang i en vardaglig kontext.

Nedanstående elev handlar på ett liknande sätt.

Intervju 1

I: Lösning vad är det?

E: Man slår upp ordet i en ordlista kanske, eller jag vet inte.

En elev har två förklaringar till begreppet lösning varav en är kopplad till en naturvetenskaplig

händelse. Trots detta väljer han bort den naturvetenskapliga förklaringen, när han ska förklara

begreppets betydelse i frågan.

Intervju 6

I: Lösning vad är det?

E: Ja, det är väl två olika, men lösning på matteproblem eller så kan man väl lösa

ut vatten. (….) Man kan väl lösa ut vatten från smuts? Vår fröken i sexan sa

att man kan lösa ut vatten.

I: Vilken slags lösning tror du att de menar här då?
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E: Ja, det är väl typ som ett matteproblem väl? Det är det väl?

Trots att nedanstående elev verkar ha förståelsen av vad som kännetecknar en lösning har

hon/han svårt att omsätta sin bild av lösning till andra situationer. Jag väljer att se o´boy som ett

exempel på en lösning trots att det ur naturvetenskaplig synvinkel är felaktigt.
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Intervju 9

I: Hur gör man när man löser upp något?

E: Man häller i, så drar man runt så allting blir, rör runt alltihop så det löser 

upp sig, som o´boy typ.

Eleven förklarar på ett bra sätt vad en lösning är. Men senare i intervjun visar han att han inte har

den förståelse som krävs av begreppet lösning.

Intervju 9

I: Om det hade stått en lösning av salt och vatten hade du då trott att det 

hade skilts åt?

E: Ja salt går inte igenom filtret.

Eleven visste att o´boy pulvret löser upp sig i mjölken och därmed utgör en lösning, men inte att

salt som ingår i en lösning löser upp sig.

Elevers begreppsförståelse fråga 2

Elevens bild av begreppen

De centrala begreppen i frågan är absorbera och reflektera. För att kunna svara rätt på frågan

och kunna motivera sitt svar måste man känna till begreppens innebörd.

En av eleverna visar under samtalet att han behärskar begreppen men trots det svarar han fel på

frågan.

Intervju 9

E: Den absorberar allt det vita ljuset och gör om det mesta till blått 

ljus (….) absorberar det är såhär när man typ tar till sig.

I: Ja du är inne på rätt väg kan du förklara mer?

E: Ta till sig, ja man tar till sig.

I: (….) Ja det var det ordet som var svårt, var det något annat?

E: Nej.

I: Nej, då kan vi ta B.
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E: (….) Den reflekterar det blåa ljuset och absorberar det mesta av resten.

I: ( 10 s) Reflektera?

E: Ja det är ju om man har en spegel så kan det gå tillbaka och reflektera.

Eleven visar här prov på att han förstår och behärskar begreppen men när han sedan ska svara

väljer han ett annat alternativ.

Intervju 9

E: Jag har ingen aning men jag tror att det kan vara D.

I: Varför tror du det?

E: För att den har en färg så avger den sitt eget blåa ljus.

Eleven visar att han behärskar begreppens betydelse men inte deras innebörd tillsammans med

andra ord. Andra elever har inte en aning om vad begreppen innebär vilket gör att de inte har en

chans att svara rätt på frågan om de inte gissar rätt.

Intervju 3

E: Den absorberar allt det vita ljuset och gör om det mesta till blått ljus.

I: Då stannar vi vid det alternativet, absorberar har du hört det ordet förut?

E: Nej.

I: (….) Aldrig, du har ingen aning om vad det är? Då kan vi gå vidare.

E: Det reflekterar det blåa ljuset och absorberar det mesta av resten.

I: Då kom det ett nytt ord, reflektera, (10 s) känner du igen det?

E: Nej jag har hört det men det är inget som jag kommer ihåg.
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Diskussion

Jag kommer i detta avsnitt att reflektera över undersökningens genomförande och vad som kan

ha påverkat den. Vidare tittar jag närmare på de resultat jag fått fram genom att jag sätter dem i

relation till min bakgrund samt mina egna funderingar. Avslutningsvis ser jag hur mina resultat kan

påverka mitt arbete som lärare.

Metoddiskussion

Det externa bortfallet, de som inte ville delta i undersökningen var större än jag väntat mig. Det

fick till följd att jag valde att ha med pilotintervjuerna i min undersökning. Då jag är ovan i rollen

som intervjuare var tanken med pilotintervjuerna att testa frågorna, samt stärka mitt agerande i en

intervjusituation. Kvaliteten på intervjuerna kunde därmed ha stärkts om jag genomfört ytterligare

två intervjuer som pilotintervjuer.

Anledningen till bortfallet kan jag endast spekulera i. En anledning kan vara att urvalsgruppen

innehöll många invandrarungdomar. Dessa ungdomars föräldrar kan ha haft svårigheter att förstå

det brev som jag skickade ut för underskrift. Det är enligt min mening lättare att säga nej än ja till

något man inte förstår. Detta problem kunde ha undvikits genom att jag skickat ett brev på

föräldrarnas hemspråk.

Vid alla intervjuer måste man var medveten om vad som kan påverka intervjun. Mina intervjuer

kan ha påverkats av att man under ett samtal vanligtvis uppfyller de kommunikativa kontrakt som

finns vid social interaktion. Detta innebär att om man får en fråga så svarar man. Man svarar även

om man aldrig tänkt kring frågan, och det är lättare att svara än att vara tyst eller avvisa den.

Möjligheterna att den man intervjuar kritiserar frågorna eller som Linell beskriver det går till

motanfall ökar om man sedan tidigare har en relation till den man intervjuar. Denna relation

saknade jag.

Resultatdiskussion

Jag kommer nedan att diskutera den huvudfråga jag ställde i inledningen:
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På vilket sätt påverkar valet av testmetod elevers resultat i frågor som ingår i TIMSS-

undersökningen?

Samtal som testmetod

Att eleven inte förstod den specifika frågan är en anledning till att resultatet påverkats. Några

elever kunde inte på egen hand redogöra för vad det var som efterfrågades. I min roll som

samtalspartner fick jag flera av dessa elever att förstå frågan och dess alternativ, vilket är grunden

för att de ska kunna svara rätt.

 Intervju 1

I: Förstår du frågan?

E: Nej

I: Ska du läsa den en gång till, du kan läsa den tyst och så kan du fundera lite.

E: (12 s) Jag fattar inte riktigt.

I: Nej är det något speciellt ord som du inte förstår? (….) 

Filtrering?

E: Filtrering.

I: Du visste vad ett filter, filterpapper var. Det visste du vad det användes till. Om

du skulle kunna tänka dig vad filtrering kan vara då.

E: (….) Kanske man silar med ett filterpapper.

Vad jag som samtalspartner bidrog med var inte någon ny kunskap utan jag styrde in eleven på

resonemang den tidigare fört. Denna hjälp finns inte att tillgå i en papper-och-penna situation.

Detta kan vara en av anledningarna till att eleverna i TIMSS-undersökningen inte lyckades finna

rätt svarsalternativ. Under ett samtal kan även frågor kompletteras och de samtalande kan finna

den gemensamma diskursen. Därmed ökar elevens chanser att komma in på den

naturvetenskapliga arenan. Vygotsky menar att samtalspartnern hjälper eleven att nå en

kunskapsnivå den inte för tillfället kan nå på egen hand. Det eleven behöver hjälp med idag kan

den på egen hand uppnå i morgon. På detta sätt kan eleven lära sig nya begrepp. Detta innebär

att utvecklingen sker i två steg. Först löser eleven ett problem tillsammans med någon,
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interpsychological, för att sedan kunna lösa det på egen hand, intrapsychological. I mitt fall

märktes det tydligt att vissa elever befann sig i en utvecklingszon. De hade fragment av kunskap

som de tillsammans med mig som samtalspartner kunde utveckla .

Som testkonstruktör av frågor med alternativ, måste man innan man ger frågan till eleven ha en

bild av vilken kunskap man vill mäta. Om man tar fråga 1 som exempel finns det en mängd

kunskaper man kan testa genom att ställa den frågan. Som testkonstruktör kan man vilja ha svar

på frågor som: Vad är filtrering? Vad skiljer en blandning från en lösning? Vad är innebörden av

de naturvetenskapliga orden; kopparsulfat, koksalt och alkohol. Svaret som eleven ger i en

flervalsfråga kan bara bedömas som rätt eller fel. Man kan med denna testmetod inte se vad det

är eleven behärskar när hon/han svarar rätt eller tvärtom vad hon/han inte behärskar om hon/han

svarar fel. Säljö menar att när eleven sitter ensam i ett papper-och-penna test är eleven helt

utelämnad till sig själv och sina egna tolkningar. Att eleven svarar fel kan bero på att den

betydelse som eleven som mottagare skapar av texten inte alls stämmer med sändarens. Några

elever i min studie visade prov på att ha betydelsefulla kunskaper inom de områden som testades,

men svarade av olika anledningar fel på frågan. De kunskaper som eleven trots det felaktiga

svaret visade kommer inte fram i ett papper-och-penna test.

Att inte förstå ett av begreppen i ett av alternativen kan, som mitt resultat visar, göra eleven

osäker och leda till ett felaktigt svar.

Intervju 2

E: En lösning av kopparsulfat och vatten.

I: Känner du igen dom orden?

E: Ja lösning inte kopparsulfat.

Trots att elever på ett tydligt sätt visar att de inte vet innebörden av ett alternativ, i det här fallet

alternativ A, kan de av ren osäkerhet välja det alternativet. 

Intervju 2

E: Jag tror nästan att det är (11 s) lera och vatten.
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I: Mm D.

E: Eller A. Jag tror nästan på lera och vatten, för att om man lägger i lera 

och vatten. (….) Kan inte vara sand och sågspån, jag tar D.

Likväl kan eleven genom denna osäkerhet svara rätt på en fråga utan att hon/han vet vad

alternativet innebär. Använder man sig av samtal kan man få en helhetsbild av hur eleven bemöter

frågan och vilka resonemang hon/han för. Eleven kan visa att hon/han besitter en rad av de

kunskaper man ville testa men inte tillräckligt många för att svara rätt på frågan.

Intervju 6

I: Vad händer med solens strålars vita ljus när dom kommer till din tröja?

E: Dom kommer ju till mig och så studsar dom på mig och tillbaka till dina ögon

och det gör att vi ser olika färger.

Elever kan ha den rätta förklaringen av ett naturvetenskapligt fenomen, men sakna förmågan att

redogöra för den i en naturvetenskaplig kontext. Eleven ovan använder i sin förklaring inga

naturvetenskapliga begrepp vilket gör att han när han ska svara på frågan inte kan använda sig av

sin kunskap. TIMSS-undersökningen visar endast det dåliga resultatet och tar inte hänsyn till de

kunskaper eleven faktiskt besitter. Förändrar man testmetoden från papper-och-penna till samtal

samt vidgar gränserna för vad som är rätt svar tror jag att man får ett positivare samt mer

rättvisande resultat.

Elevers begreppsförståelse

Elevernas begreppsförståelse påverkar elevernas prestationer om eleverna är ovana att

kommunicera i en naturvetenskaplig kontext. Min undersökning visar att eleven i många fall har

förståelsen av och kan förklara ett naturvetenskapligt fenomen men saknar förmågan att sätta in

resonemanget i en naturvetenskaplig kontext. Istället väljer eleven en kontext hon/han behärskar,

den vardagliga.

Intervju 1

I: Vad är ett filter?
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E: Det är ett sånt som silar.

I: Mm

E: Man silar som en sil.

I: Hur fungerar en sil?

E: Öh (….) En sil fungerar så att man kanske kokar makaroner, så har man en sil

så häller man i makaronerna i silen så rinner allt vatten ut så är det

makaronerna kvar.

Enligt Lemke är det ett tecken på att de inte behärskar ordens semiotiska betydelse. Behärskar

man den semiotiska betydelsen kan man sätta in begreppet i olika kontexter. Det är viktigt att

man som lärare innan man sätter in ordet i olika kontexter försäkrar sig om att man som lärare

och elev ser samma bild av ordet. Har man samma utgångspunkt kan man använda ordet i olika

kontexter.

Utifrån C.S Peirce modell kan valet av felaktig kontext bero på att testkonstruktörens

interpretant, den bild han har kring en fråga eller ett begrepp inte överensstämmer med elevens.

De erfarenheter eleven har kring en fråga eller ett begrepp kan komma från vardagliga händelser,

vilket gör att eleven placerar begreppet i ett sammanhang som skiljer sig från det

testkonstruktören utgått från. Använder man sig som lärare av ett papper-och-penna test kan man

inte se vilka interpretanter, bilder eleven skapar kring de tecken de ser. Man kan därmed inte

hjälpa eleven att finna den aktuella diskursen. Samtalar man med eleven kan man utifrån de svar

eleven ger hjälpa eleven att hitta den aktuella diskursen genom att hjälpa till med tolkningar och

frågor kring frågan. Att eleverna inte har den semiotiska betydelsen kan bero på att de under

naturvetenskapliga former t ex skolans undervisning inte fått chansen att möta begreppen i en

naturvetenskaplig kontext. Om eleven behärskar den semiotiska betydelsen kan man endast få

reda på genom att låta eleven motivera sitt svar.

Att vissa elever aldrig kommit i kontakt med en del av de begrepp som ingick i de frågor jag

använde mig av påverkar elevernas resultat.

Intervju 7
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E: En lösning av, vad står det kopparsuflat och vatten (….) mm 

jaha.

I: Något ord du inte känner igen?

E: Kopparsuflat.

I: (….) Någon aning om vad det är?

E: Kopparsuflat nej jag har faktiskt ingen, jag har aldrig hört det ordet förut.

Då de vetenskapliga begreppen enligt Vygotsky ingår i skolans kontext sker elevens utveckling av

naturvetenskapliga begrepp oftast i skolan. Genom social interaktion förmedlas de från den mer

kompetente läraren till den mindre kompetente eleven. Mitt resultat tyder på att eleven inte

kommit i kontakt med begreppen under sin undervisningstid. Eftersom de naturvetenskapliga

begreppen som Andersson & Bach visar, på många punkter skiljer sig från de vardagliga och

även sällan påträffas utanför naturvetenskapen, blir frågorna väldigt svåra om man inte varit i

kontakt med begreppen. I min undersökning finns det även elever som visar prov på

naturvetenskaplig förståelse men som vilseleds av begrepp de inte känner igen. Detta är ett tydligt

exempel på att eleven kan besitta naturvetenskaplig kunskap men inte få chans att komma in på

arenan och ge uttryck för den.

Erfarenheter för läraryrket

Min förhoppning med denna undersökningen var att den skulle leda till något jag skulle ha nytta av

som yrkesverksam lärare. Det tycker jag att jag lyckats med. Jag skulle utifrån den litteratur jag

läst och de resultat min undersökning visar vilja belysa några punkter som jag kommer att bära

med mig.

Att välja på vilket sätt man ska testa kunskap är även ett val av vilken kunskap jag vill se att

eleven besitter. Väljer jag som i TIMSS, ett papper-och-penna test med alternativ, kan jag som

min studie visar inte vara säker på de svar som ges. Eleven kan välja rätt alternativ men ha en helt

felaktig motivering till sitt svar. En motivering jag kanske aldrig får möjlighet att se. Ett samtal

behöver inte leda till att eleverna svarar rätt men jag får möjlighet att se vad det är som de faktiskt

kan och vad det är de har problem med. Jag är fullt medveten om att samtal med elever är väldigt
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tidsödande och inte alltid går att genomföra. Därför är det viktigt att när man använder sig av

skriftliga tester, formulerar frågor som gör det möjligt för eleven att motivera sitt svar.

Det är viktigt att man i klassrummet under naturvetenskapliga lektioner samtalar mycket.

Elevernas vardagliga språk måste få möta det naturvetenskapliga språket. För att åstadkomma

detta är det viktigt att man kommer ifrån den undervisning som Lemke benämner som ”three-part

Question-Answer-Evaluation pattern”. Denna form av undervisning leder till att många elever blir

delaktiga, men de svar som ges är ofta korta och det ges inte utrymme för egna tankar och

funderingar. Elevens utveckling gynnas istället av att fritt få kommunicera naturvetenskap. Det kan

åstadkommas genom att enskilt eller i grupp skriva naturvetenskapliga texter, ställa frågor till

läraren samt delta i naturvetenskapliga diskussioner. Som lärare bör man i sin kommunikation

med eleverna både använda ett vardagligt och ett vetenskapligt språk, samtidigt som man klargör

vilket språk man för tillfället tillämpar. På det sättet sker den språkliga övergången från vardagligt

till vetenskapligt språk successivt. Man ska därmed inte tvinga på eleven nya begrepp eller

förbjuda dem att kommunicera på ett visst sätt. På det sättet kan naturvetenskapen verka svår

och svåråtkomlig. I likhet med Säljö anser jag att det är först när eleven får se och delta i olika

dagliga verksamheter som hon/han skaffar sig både begreppsliga kunskaper och färdigheter

knutna till dessa.

Som jag tidigare nämnt får TIMSS-undersökningens resultat konsekvenser för bilden av den

svenska skolans naturvetenskapliga undervisning och dess utveckling. Med anledning av de

resultat jag kommit fram till anser jag att testmetoden jag granskat i TIMSS, papper-och-penna

med alternativ, kan bytas ut mot en bättre och mer rättvisande. Jag är samtidigt medveten om att

vissa undersökningar har som syfte att testa en mängd elever. I dessa undersökningar är samtal

som testmetod alltför tidsödande. Men efter vad jag kommit fram till ställer jag mig frågande till

dessa undersökningars betydelse. Därför är mitt förslag till vidare forskning att granska hur

personerna bakom TIMSS-undersökningen motiverar sitt val av testmetod. De motiveringar som

ges kan jämföras med min och andra studier som visar på brister med papper-och-penna som

testmetod.

Min förhoppning är att elever som medverkar i tester av olika slag, alltid ska utsättas för en väl
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genomtänkt och rättvis metod. Jag tror och hoppas min undersökning kan bidraga till detta.
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Bilaga 1

Mitt namn är Magnus Unosson och jag läser till lärare på grundskollärarprogrammet på Campus

Norrköping. Jag är för närvarande inne på min sista termin, en termin som helt ägnas åt mitt

examensarbete.

Examensarbetet kommer att handla om hur man mäter elevers kunskaper i naturvetenskap. Jag

kommer att göra en jämförelse mellan papper-och-penna-test och samtal. 1995 deltog Sverige i den

hittills största internationella jämförelsen i naturvetenskap och matematik mellan elever. En del av

undersökningen bestod av papper-och-penna frågor. Dessa resultat kommer jag att jämföra med de

resultat som jag själv samlar in genom samtal med elever.

För att få material krävs därför att jag intervjuar ett antal elever. Intervjuerna kommer att spelas in på

band för att sedan transkriberas och analyseras. De personer som väljer att delta i undersökningen

kommer att vara anonyma, detta betyder att varken namn, klass, skola eller stad kommer att

namnges i arbetet.

Är det några frågor går det bra att höra av sig på e-mail eller telefon.

Med vänlig hälsning

Magnus Unosson  e-mail:magun584@student.liu.se telefon: 011/136810

Kryssa för det alternativ som du valt.

    Det går bra att mitt barn deltar i undersökningen

    Jag vill inte att mitt barn deltar i undersökningen

   Elevens namn: ____________________________

   Förälders namn: ____________________________


