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Sammanfattning
Denna studie utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Syftet med studien är att beskriva och förklara muntliga
naturvetenskapliga prestationer mot bakgrunden av provsituationens kommunikativa karaktär samt jämföra dessa prestationer med
de som framkommer i en skriftlig provsituation, TIMSS. För att uppfylla dessa syften har jag intervjuat en liten grupp elever.
Intervjuerna har byggt på skriftliga frågor från TIMSS, men har kompletterats med artefakter och en samarbetsorienterad
samtalspartner.

De flesta av de intervjuade eleverna lyckades prestera, utifrån TIMSS, rätt svar i tre av de fyra situationerna som presenterades.
Detta trots att de inte visade sig besitta de naturvetenskapliga kunskaper som förväntades. Dessutom använde eleverna främst ett
vardagligt språk i sina förklaringar och motiveringar, inte ett naturvetenskapligt. Utan tillgång till en aktiv samtalspartner hade de
intervjuade elevernas möjlighet att svara rätt på frågorna minskat avsevärt.

Abstract
This study lies within a socio-cultural perspective regarding learning, with the purposes to describe and explain oral scientific
achievements with the situation’s communicative form as background. Furthermore I have compared these achievements with
those in a written test-situation, TIMSS. To answer the study’s purposes I have interviewed a small group of pupils. The
interviews were based on the written question from TIMSS, but were supplemented with artefacts and a co-operative adult.

Most of the interviewed students were able to achieve a, from TIMSS point of view, right answer in three out of four presented
situations. This despite the fact that they didn’t seem to posses the scientific knowledge expected. Furthermore, they used an
everyday-language in their explanations instead of a scientific one. Without the help and support of a co-operative adult the
pupils’ possibilities to achieve correctly would have diminished considerably.

Nyckelord
Sociokulturellt perspektiv på lärande, muntliga prov, artefakt, kommunikation, TIMSS.
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Titel: Samtal som provsituation – En kvalitativ studie om elevers prestationer i

naturvetenskap utifrån provsituationens kommunikativa karaktär

Sammanfattning

Denna studie utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Syftet med studien är att

beskriva och förklara muntliga naturvetenskapliga prestationer mot bakgrunden av

provsituationens kommunikativa karaktär samt jämföra dessa prestationer med de som

framkommer i en skriftlig provsituation, TIMSS. För att uppfylla dessa syften har jag

intervjuat en liten grupp elever. Intervjuerna har byggt på skriftliga frågor från TIMSS, men

har kompletterats med artefakter och en samarbetsorienterad samtalspartner.

De flesta av de intervjuade eleverna lyckades prestera, utifrån TIMSS, rätt svar i tre av de fyra

situationerna som presenterades. Detta trots att de inte visade sig besitta de naturvetenskapliga

kunskaper som förväntades. Dessutom använde eleverna främst ett vardagligt språk i sina

förklaringar och motiveringar, inte ett naturvetenskapligt. Utan tillgång till en aktiv

samtalspartner hade de intervjuade elevernas möjlighet att svara rätt på frågorna minskat

avsevärt.

Nyckelord

Sociokulturellt perspektiv på lärande, muntliga prov, artefakt, kommunikation, TIMSS.
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Title: Conversation as test-situation – A qualitative study about children’s achievements in

science emanating from the test-situations communicative character

Abstract

This study lies within a socio-cultural perspective regarding learning, with the purposes to

describe and explain oral scientific achievements with the situation’s communicative form as

background. Furthermore I have compared these achievements with those in a written test-

situation, TIMSS. To answer the study’s purposes I have interviewed a small group of pupils.

The interviews were based on the written question from TIMSS, but were supplemented with

artefacts and a co-operative adult.

Most of the interviewed students were able to achieve a, from TIMSS point of view, right

answer in three out of four presented situations. This despite the fact that they didn’t seem to

posses the scientific knowledge expected. Furthermore, they used an everyday-language in

their explanations instead of a scientific one. Without the help and support of a co-operative

adult the pupils’ possibilities to achieve correctly would have diminished considerably.

Keywords

Socio-cultural perspective regarding learning, oral tests, artefact, communication, TIMSS.
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Inledning

Utifrån mina erfarenheter är den förhärskande provsituationen i dagens skola den skriftliga.

Eleverna får ut ett antal skriftliga frågor som skall besvaras skriftligt. Dessa frågor kan vara

flervalsfrågor eller frågor där eleverna själva måste formulera sina svar. Men skriftliga prov

kan vara vanskliga. Schoultz (2000) visar att när en naturvetenskaplig provsituation förändras

från ett rent papper-och-penna-test till ett samtal om samma fenomen blir resultatet

annorlunda. Eleverna visar sig i samtalet vara betydligt mer kompetenta än i det skriftliga

provet. Situationen kan ytterligare förändras genom att använda en meningsfull artefakt som

utgångspunkt för samtalet med eleven. Artefakten hjälper eleverna att få ett annat perspektiv

på exempelvis en naturvetenskaplig fråga och därmed även på samtalets innehåll. Fördelen

med ett samtal är även att tidspressen inte är lika stor som vid papper-och-penna-test.

Dessutom finns möjligheten för omfrågningar, omformuleringar och möjlighet att på ett mer

konkret sätt inbjuda eleven på den kommunikativa arenan. I en enbart skriftlig testsituation är

eleven utlämnad åt sig själv och sin egen tolkning av testkonstruktörens frågor. Här finns

ingen samarbetsorienterad samtalspartner som kan vara ett stöd i elevens tolkande och

förklarande (Schoultz, 2000).

Vad innebär denna förändring i prestationer? Hur ser skillnaderna ut och hur kan de förklaras?

För att undersöka dessa tankar vill jag använda samma upplägg som Schoultz (2000) gjort i

delar av sin undersökning, dvs förändra ett papper-och-penna-test till en muntlig provsituation

mellan två människor. Då tiden för denna studie är begränsad har jag inte möjlighet att

genomföra både en skriftlig samt en muntlig provsituation med elever. För att ha en möjlighet

att fortfarande jämföra dessa provsituationer med varandra har jag valt att använda en redan

genomförd internationell undersökning, TIMSS -  (Third International Mathematics and

Science Study). I TIMSS lät man elever besvara skriftliga frågor inom bl.a. naturvetenskap.

Jag har använt ett antal TIMSS-frågor i en muntlig provsituation med elever och därmed fått

ett underlag för jämförelse av prestationer (Skolverket, 1996a, 1996 b). Detta har föranlett

denna studies syften;

• Att försöka beskriva och förklara muntliga naturvetenskapliga prestationer mot

bakgrunden av provsituationens kommunikativa karaktär, samt

• att försöka analysera och jämföra eventuella skillnader i dessa prestationer med resultatet

från TIMSS skriftliga provsituation.
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I denna studie definierar jag prestationer som den kunskap eleven uppvisar i ett visst

sammanhang. De behöver därmed inte utgöra en fullständig bild av de kunskaper eleven

besitter. När jag talar om naturvetenskapliga prestationer menar jag därmed prestationer inom

ämnesområdet naturvetenskap.

Mitt arbete handlar således om hur elever kommunicerar och föreställer sig

naturvetenskapliga begrepp och fenomen. Jag har inte haft för avsikt att kartlägga elevernas

begreppsförståelse utan snarare se hur de agerar och uttrycker sig i olika provsituationer.

Denna studie tar följaktligen sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet. Innan jag

behandlar min studie vill jag kortfattat beskriva de teoretiska utgångspunkter som varit av

betydelse för mitt arbete.

Bakgrund

Kommunikation

Själva ordet kommunikation kommer från latinets communicare som betyder göra

gemensamt. En person, avsändare, delger en annan/flera andra personer, mottagare, något och

det sker ett ömsesidigt utbyte. I all kommunikation ingår tecken och koder, där tecknen är

kännetecknande konstruktioner och koder de system i vilka tecken organiseras och relateras

till varandra. Exempel på tecken kan vara ett ord som värme och koden det sammanhang där

ordet värme skall tolkas, t.ex. ett naturvetenskapligt sammanhang. Dessa tecken och koder är

på så sätt delar av sociala relationer mellan människor (Fiske, 1990). De två främsta delarna i

all kommunikation inom skolan är talspråk och skriftspråk. Språket delas vanligen in i tre

olika områden:

• Pragmatik - språkets funktion, på det vis som språket brukas.

• Semantik - språkets innehåll, ord och satsers betydelse.

• Fonologi, morfologi och syntax - dvs språkets form (Svensson, 1998).

Inom pragmatiken studeras språkets användning i sociala sammanhang, vilka regler för

språkets användning finns det, vilka regler och principer är det som styr, vad avses med

muntlig kommunikation och hur uppfattas budskapet av mottagaren. Pragmatiken fokuserar

även på om och hur språket anpassas i olika sammanhang, t.ex. offentligt mot privat, gammal

mot ung, osv. Semantik kan kallas betydelselära och innebär läran om språkets betydelse. Här

fokuseras språkets betydelseinnehåll. Den semantiska förmågan har främst betydelse för
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läsförståelsen. För att kunna tolka en text krävs en hög grad av förståelse för innehållets

uppbyggnad, hur variationer och sammansättningar av ord påverkas av innehållet. Brister

denna förmåga får läsaren svårt att avkoda och tolka texten, vilket i förlängningen leder till

oförståelse av textens innehåll (Svensson, 1998).

Det talade ordet är språkets naturliga och grundläggande form, talet är primärt, andra

kommunikationsformer som skrift utgör komplement till talet. Dessa möter man oftast senare

i livet. Skriften har i dagens samhälle blivit kunskapsproduktionens, maktens och rättsstatens

främsta medium för kommunikation. Samhälleliga institutioner såsom produktion och handel,

rättsväsende, kyrka, vetenskap och utbildning, bygger alla sin verksamhet till största del på

texter. Skriften är en teknologi för kommunikation som kräver redskap och kunskaper. I och

med att människan måste vägledas in i skriften blir den i förhållande till talet en sekundär

kommunikation. Skriften upphäver betydelsen av avstånd i tid och rum, den kräver inte den

personliga interaktion som talet kräver (Säljö, 1997, 2000).

Naturvetenskapligt språk

Alla olika ämnesdiscipliner har sin egen språkliga och kommunikativa genre.

Naturvetenskapen är en av dessa genrer, en av dessa diskurser. Diskurserna har ofta sin egen

språkliga semantik, utvecklad i specifika miljöer för specifika syften. Språket är anpassat till

särskilda diskurser, ord och begrepp som används får betydelse och mening i dessa

sammanhang. Inom t.ex. den naturvetenskapliga diskursen finns regler för hur frågor och

problem skall tolkas. Vad som är intressant och vad som inte är det bestäms av den gällande

språkliga genren, av diskursen och av det gällande perspektivet (Schoultz, 2000; Sjøberg,

2000a). Lemke (1993) beskriver de problem dessa genrer skapar inom skolan på följande sätt;

”Science has its own distinctive genres, its thematic formations, its practical skills, its

specialized modes of reasoning and calculating. In their forms they are no more intellectualy

complex or difficult than those of any other subject. They are only less familiar, less like what

we already used to. If some students do badly in science, it is not because science is so

difficult or because they are so dumb. It is because the way in which science is presented to

them seems too unfamiliar, or too unlike what they have been taught to find interesting and

valuable.” (s 139)

I alla samtal måste förståelsen av samtalet riktas till det tematiska mönstret som styr just detta

samtal. Är alla deltagare inte överens om inom vilket tematiskt mönster samtalet befinner sig
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uppstår missförstånd och brott i kommunikationen. Orsaken till dessa kommunikationsbrott är

inte alltid uppenbara, då olika tematiska mönster kan ligga så nära varandra att de olika

parterna inte inser att de inte använder samma semantik (Lemke, 1993). Detta kan t.ex. ses i

sammanhang där naturvetenskapliga begrepp och ämnesområden styr praktiken, om någon

deltagare inte behärskar de termer och begrepp som används hamnar han utanför (Schoultz,

2000). För att kunna lösa problem och uppgifter i skolan spelar alltså inte endast kunskap

inom problemets område roll. Eleverna måste också förstå vad uppgiften går ut på, finna de

underliggande principerna för uppgiften och veta i vilken kontext uppgiften är placerad.

Klarar inte eleven av detta och t.ex. placerar uppgiften i fel kontext, blir resultatet från

lärarens sida sett oftast fel (Bergqvist, 1990).

Sociokulturellt perspektiv

Det sociokulturella perspektivet har sin utgångspunkt i Lev S. Vygotskys psykologiska idéer

och teorier. Vygotsky menar bl.a. att den sociala miljön bestämmer människans erfarenheter

och beteende. Förändras den sociala miljön förändras även människans beteende (Vygotskij,

1999). Enligt Lindqvist menar Vygotsky att även högre mentala processer såsom perception,

uppmärksamhet, minne och tänkande utvecklas socialt, dvs i dialog med andra människor.

Dessa medaktörer skapar erfarenheter tillsammans med oss och hjälper oss att tolka

omvärlden och att fokusera på den verklighet som omgivningen tillåter. Människans

handlande är därmed en produkt av sociokulturella processer och erfarenheter (Lindqvist,

1999; Säljö, 2000).

Lärande och kunskap i ett sociokulturellt perspektiv

Lärande är en aspekt av all mänsklig handling, vare sig det är ett vardagligt samtal eller i en

ordnad skolmiljö. Lärande är vad individer och kollektiv tar med sig från olika sociala

situationer och använder i framtiden. Både innehåll och sätt på vilket vi lär är en del av den

kultur vi lever i. Detta faktum är därmed inte bara grundat på människan som biologisk

varelse, utan människan som en sociokulturell, interaktionistisk varelse. Antaganden om

lärandets natur finns inbyggt i alla skolans aktiviteter, allt från utformning av klassrum till

undervisning och provsituationer. I ett sociokulturellt perspektiv är kunskap och lärande en

aktiv handling knuten till argumentation och gärning och kan därmed ses som situerat.

Kunskap är ett resultat av människans försök att se, förstå och hantera världen på ett visst sätt.

Skolans syn på kunskap påverkar undervisningens och olika kunskapsprovs uppläggning,

både ur ett kunskapsperspektiv och ett kommunikativt perspektiv (Säljö, 2000).
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Kommunikation, tänkande och beteende är formade av sociala och kulturella erfarenheter.

Människan skapar sin omvärld samtidigt som hon lär och utvecklas i den. Därmed är en av

grundtankarna i det sociokulturella perspektivet att kommunikation och interaktion mellan

människor är avgörande för den historiska utvecklingen. Genom kommunikation

medvetandegörs barnet om vad som är intressant och centralt i varje situation, barnet får hjälp

att fokusera bland de olika iakttagelser och tolkningar som kan göras i varje situation. Det är

genom kommunikation människor emellan som kunskap skapas och delges (Säljö, 2000).

Artefakter och mediering

Begreppet mediering innebär att människan i sin kontakt med omvärlden använder olika

redskap (Schoultz, 2000). Vårt viktigaste medierande redskap är språket. Språket i sig kan ses

både som ett redskap och en arena för sociokulturella handlingar. Att besitta ett språk

påverkar därmed både vårt tänkande och det sociala samspelet med vår omgivning. Tänkande

är i ett sociokulturellt perspektiv inte endast en individuell process, utan en process som sker i

interaktion mellan människor, dvs en social aktivitet. Detta kan ses exempelvis när en grupp

tillsammans försöker lösa ett problem av något slag. Tänkande kan även ses som en

interaktion mellan människor och artefakter (Resnick, Pontecorvo & Säljö, 1997; Säljö,

2000).

Barnet tänker till följd därav med och genom de artefakter, både fysiska och intellektuella

redskap, som de mött och tagit del av i interaktion med andra människor. Människans

tänkande blir i detta samspel inte endast en del av hennes hjärnprocesser utan även en del i

artefakten. Artefakterna är vår hjälp att hantera olika situationer, de utgör de medierande

redskap genom vilka vi gör våra erfarenheter. De är skapade av människan med särskilda

ändamål i åtanke och människan tänker i interaktion med dem. Hur vi lär blir därför en fråga

om hur vi tar till oss de artefakter som är en del av vår omvärld (Resnick, Pontecorvo & Säljö,

1997; Säljö, 2000). Artefakter är redskap som miniräknare, jordglob, hjulet och tryckpressen.

De är inneslutna i olika praktiker och saknar ofta betydelse utanför dessa. Att kunna använda

en artefakt innebär att vara delaktig i de praktiker där dessa artefakter har en medierande

funktion (Schoultz, 2000).
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Zone of Proximal Development

Skillnaden mellan elevens befintliga mentala nivå och den nivå hon/han kan komma med

assistans kallas, enligt Vygotsky, zone of proximal develpoment, ZPD. Vygotsky menar att

”…what the child is able to do in collaboration today he will be able to do independently

tomorrow.” (Vygotsky, 1987, s 211). Den vuxna kan i denna situation ses som en

kommunikativ stötta. Kommunikativa stöttor innebär att en mer kunnig samarbetspartner

hjälper en mindre kunnig individ att strukturera ett problem. Struktureringen sker genom att

den mindre kunnige får hjälp att fästa uppmärksamheten på var det passar att börja och hur

han/hon kan fortsätta. Säljö (2000) menar att de båda parterna på så sätt sam-handlar och

sam-tänker så att nybörjaren får insikt i hur uppgiften definieras och tolkas (Säljö, 2000). Att

arbeta i utvecklingszonen innebär därmed inte en ensidig aktivitet som riktas från den mer

kompetente till den mindre kompetente. Istället handlar det om ett samarbete där båda

parterna ömsesidigt påverkar varandra, vardera part bidrar utifrån sina egna förutsättningar

och erfarenheter till situationen (Bråten, 1998).

Skriftliga och muntliga provsituationer

Skriftliga provsituationer

Kommunikationen i skolan är orienterad mot den skriftspråkliga. Genom skriftspråket

förhåller sig individen till omvärlden, man talar om världen istället för att agera i den.

Behärskning av skriftspråket som kommunikationsform är avgörande för elevers möjligheter

att hävda sig i skolan, att kunna genomföra skriftliga prov och därmed kunna göra en bra

prestation sett ur ett skolperspektiv. Säljö (2000) menar emellertid att skriftliga prov endast

visar vad eleven formulerar skriftligt i ett ämne, inte elevens tänkande eller begreppsförståelse

inom detta ämne. Att skriftligt besvara en uppgift är mycket svårt och den tidspress som ofta

infinner sig i dylika situationer gör inte saken lättare. Skrivande som kommunikationsform är

krävande att tillägna sig och de flesta människor förkovrar sig i denna konst hela livet. I

provsituationer som består av papper-och-penna-test är eleven dessutom totalt isolerad från all

mellanmänsklig kommunikation och allt slags samarbete med andra. Hela denna situation är

koncentrerad på att eleven lär och innehar kunskap som enskild individ, dvs. kunskapen är

individuell och inte en del i en social konstruktion. Trots den kunskap vi idag har om elevers

lärande testar vi fortfarande deras kunskap i sammanhang där socialt samspel blir

betydelselöst (Lemke, 1993; Säljö, 2000). ”Classroom learning is social; classroom testing is

individual.” (Lemke, 1993, s 80). Vid bedömning av resultat från skriftliga prov borde hänsyn
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tas till den kommunikativa situation ett skriftligt prov innebär samt vilka resurser eleven hade

tillgång till (Säljö, 2000).

I många naturvetenskapliga skriftliga provsituationer är frågorna formulerade med hjälp av

vardagliga sammanhang. Detta i all välmening, då provkonstruktören genom en

vardagsanknytning vill hjälpa eleven att göra en personlig anknytning till uppgiften och se om

han/hon kan tillämpa sina naturvetenskapliga kunskaper på ett verkligt problem. Detta sätt att

närma sig naturvetenskap kan vara förvirrande då vägen in i den naturvetenskapliga diskuren

kan bli otydlig. Provkonstruktören har denna koppling klar för sig, men frågan är om eleven

ser kopplingen. Dåliga resultat kan då bero på att eleven och provkonstruktören inte uttolkar

samma fråga på samma sätt, att de har olika perspektiv på frågan. Då blir inte frågan enbart ett

mått på elevens kunskap utan på elevens förmåga att tolka frågan såsom provkonstruktören

förväntar sig att den skall tolkas (Schoultz, 2000).

Muntliga provsituationer

I samtalet gäller inte samma regler som i ett papper-och-penna-test. Frågor kan förtydligas

och kompletteras och kunskap kan utvecklas under samtalets gång och detta ger eleven en

möjlighet att ändra sin uppfattning om ett fenomen (Schoultz, 2000). ”Ett samtal kan ses som

en situation där kunskaper både framträder och uppstår. Det är kunskaper som inte

nödvändigtvis kommer fram i ett vanligt papper-och-penna-test. I samtalet sker däremot en

utveckling och en förändring av den intervjuades tankevärld. Genom att intervjuaren kan

ställa lämpliga frågor borde det vara möjligt att få den intervjuade att förstå och behärska

sammanhang som hon/han inte skulle ha gjort utan en samarbetsorienterad partner.”

(Schoultz, 2000, s 138)

Viktigt att komma ihåg i både den muntliga som i den skriftliga provsituationen är att

tänkande och kommunikation inte är två processer som går hand i hand. Det vi säger eller gör

i en situation behöver inte nödvändigtvis vara en reflektion av vad vi tänker i samma

situation. Detta innebär att vi kan studera vad en människa säger, skriver eller gör, men aldrig

hennes tankar. Tänkande är en osynlig, privat process. Vad människor säger och gör är

kontextuellt bundet och uttrycker inte enbart hur de förstår en situation – både till innehåll och

form (Säljö, 2000).
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Naturvetenskapliga prestationer i skriftliga och muntliga provsituationer

Schoultz (2000) har genomfört flera studier där fokus ligger på skillnaden mellan skrift och

talspråk i naturvetenskapliga situationer. Han menar att när man söker finna bevis för en

människas kunskap görs detta vanligtvis genom skriftliga test, utan någon analys av hur

människor uppfattar skriftliga situationer. Genom sin undersökning ifrågasätter han därmed

om prov såsom TIMSS verkligen visar på elevers naturvetenskapliga kunskap. Ett av de

problem som framträtt i ovannämnda studier är att eleverna i skriftliga situationer har svårt att

förstå alla detaljer i en text, t.ex. kan missförstånd/oförståelse av ett ord göra att eleverna ej är

kapabla att besvara frågan korrekt. Ytterligare resultat från studierna är att eleverna i sina

muntliga resonemang inte i särskilt stor utsträckning använder naturvetenskapliga begrepp

och termer utan använder vardagliga erfarenheter när de formulerar sina svar. På så sätt kunde

eleverna svara rätt på frågan utan att egentligen ha den naturvetenskapliga förståelse som

eftersöks (Schoultz, 2000).

TIMSS-frågorna samt deras naturvetenskapliga innehåll

IEA, International Association for the Evaluation of Educational Achievement, planerade i

början av 1990-talet att göra en omfattande undersökning som skulle kombinera matematik

och naturvetenskap. Resultatet blev TIMSS - Third International Mathematics and Science

Study. Det svenska deltagandet i denna undersökning har varit knutet till Enheten för

pedagogiska mätningar vid Umeå universitet och har bekostats av Skolverket (Sjøberg,

2000a).

TIMSS är den tredje undersökningen i en rad projekt som omfattar matematik och

naturvetenskap. Syftet har varit att beskriva och jämföra elevers prestationer och inställning

till matematik och naturvetenskap, både nationellt och internationellt. Undersökningen bestod

av ett teoretiskt och ett praktiskt kunskapsprov. Därutöver fick eleverna även enkäter om

deras attityder till matematik och naturvetenskap. Det skriftliga provet bestod av både

flervalsfrågor och öppna frågor där eleverna själva skulle formulera svaret. Det praktiska

kunskapsprovet innehöll bl.a. problemlösning samt uppgifter som skulle lösas med hjälp av

ett laborativt arbetssätt. I TIMSS deltog totalt 45 länder och 750 000 elever. I Sverige fattades

beslutet att delta i TIMSS våren 1991 och datainsamlingen skedde våren 1995. De svenska

eleverna som deltog i TIMSS hade under hela sin skoltid följt Lgr 80. De deltagande skolorna

och klasserna valdes med hjälp av stickprov för att få ett representativt urval. Skolorna var

dels geografiskt utspridda, dels blandade stora och små skolor. Sammanlagt deltog 8828
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svenska elever; år 6 - 2831 elever, år 7 - 4075 elever samt år 8 - 1922 elever (Skolverket,

1996b).

Det naturvetenskapliga området i TIMSS är indelat i fem olika områden; biologi, fysik, jorden

och rymden, kemi och övrig naturvetenskap. De uppgifter som återfinns i min undersökning

faller under områdena biologi, kemi och fysik (Skolverket, 1996b).

I min undersökning använder jag mig av fyra olika TIMSS-frågor. De fyra uppgifterna

benämns i TIMSS som N9, I12, J7 och I13 (Skolverket, 1996a). I och med att jag i min

undersökning samtalar runt TIMSS-frågorna och därmed delvis kompletterar dessa frågor

delvis ersätter dem med frågor i en egentillverkad intervjuguide (se bilaga 2) kallar jag

samtalen runt frågorna för situationer. Här nedan beskriver jag frågornas naturvetenskapliga

innehåll samt motiverar mitt val av just dessa frågor och situationer.

Situation N9

TIMSS-fråga N9: Bild och text hämtad från Skolverket, 1996a, N9 (se även

www.umu.se/edmeas/timss/publ/uppgpop2.pdf )

Ur denna uppgift kan urskiljas ett antal begrepp som är avgörande för den naturvetenskapliga

förståelsen av uppgiften. Dessa är tratt, filter, filtrering, lösning, blandning och de olika
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deltagande ämnena samt deras aggregationstillstånd i blandningen respektive lösningen.

Denna uppgift är dock av sådan karaktär att eleverna kan använda sina vardagserfarenheter

för att lösa uppgiften. De behöver därmed inte behärska den naturvetenskapliga bakgrunden

till frågan, men ändå ge rätt svarsalternativ.

Begreppet blandning kan ses som ett samlingsnamn för både lösningar och blandningar. Alla

blandningar består av två eller flera ämnen som går att skilja från varandra genom fysikaliska

metoder såsom filtrering eller destillering. Både en blandning och en lösning kan förekomma i

alla de tre olika sorters aggregationstillstånd som finns, dvs gasform, flytande form samt fast

form. Skillnaden ligger i huruvida blandningen är homogen eller heterogen. En heterogen

blandning är det som vanligtvis kallas enbart blandning. De deltagande ämnena är här

fysikaliskt särskilda från varandra, ex. en blandning av salt och socker eller olja och vatten.

Ofta kan du se de deltagande ämnena med blotta ögat. Ämnena i en heterogen blandning kan

befinna sig i samma aggregationstillstånd, men kan även komma från två eller flera olika

aggregationstillstånd. En lösning däremot är en homogen blandning av två eller flera ämnen,

t.ex. salt och vatten eller guld och koppar i ett smycke. Här kan de deltagande ämnena inte ses

särskilda från varandra ens med hjälp av effektiva mikroskop. Ämnena i en lösning befinner

sig alltid i samma aggregationstillstånd (Hägg, 1989; Vannerberg, 1989; Ebbing & Gammon,

1999).

Filtrering är en av de många fysikaliska metoder med vilken olika ämnena i en blandning kan

särskiljas. Filtrering används till att dela isär de deltagande ämnena i en heterogen blandning,

men kan inte användas till att särskilja ämnen i en homogen blandning, dvs en lösning.

Kopparsulfat är ett salt som är lösligt i vatten. Koksalt benämns inom kemin natriumklorid

och är även det lösligt i vatten. När vi talar om alkohol till vardags syftar vi vanligtvis på det

ämne som i kemin kallas etanol. Lera är en extremt finkornig jordart.
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Situation I12

TIMSS-fråga I12: Bild och text hämtad från Skolverket, 1996a, I12 (se även

www.umu.se/edmeas/timss/publ/uppgpop2.pdf).

Fråga I12 går ut på att eleven Adam ska pröva en idé, en hypotes, experimentellt med hjälp av

ovanstående försök. För att just denna hypotes – ju tyngre vagnen är desto större är dess

hastighet vid slutet av det lutande planet – skall kunna bevisas måste Adam använda tre

försök och jämföra dessa. För att kunna se om vikten har betydelse är vikten den enda faktor

bland försöken som får förändras, övriga faktorer måste vara desamma. I detta fall måste

vagnarna ha lika stora hjul, samma lutning på det lutande planet samt ha tre olika tyngder för

att experimentet skall lyckas.
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Situation J7

”På vilket sätt skiljer sig varmblodiga djur från kallblodiga?

A. Hos varmblodiga djur ökar ämnesomsättningen.

B. Varmblodiga djur är mer aggressiva i fångenskap.

C. Varmblodiga djur har alltid högre blodtemperatur.

D. Varmblodiga djur håller normalt en tämligen konstant kroppstemperatur oavsett

lufttemperaturen.

E. Varmblodiga djur finns bara i varma klimatområden.” (Skolverket, 1996a, J7, se även

www.umu.se/edmeas/timss/publ/uppgpop2.pdf)

Centrala begrepp i denna uppgift är varmblodiga och kallblodiga djur.

Alla djur kan justera sin kroppstemperatur efter förlorad eller vunnen värme genom att ändra

sitt beteende eller sin fysiologi. Vissa djur är dock bättre lämpade för detta än andra. Till

vardags och vanligtvis i skolundervisningen i naturvetenskap delar vi upp djuren i

varmblodiga och kallblodiga djur eller jämnvarma och växelvarma djur, men inom biologi

talar vi oftare om endoterma eller ektoterma djur (Starr & Taggart, 1998). Ibland används

även begreppen poikiloterma samt homoioterma/homeoterma djur (Marklund, 1993).

De flesta djur är ektoterma, dvs kallblodiga. Här återfinns bl.a. ormar, ödlor och övriga

reptiler. Ektoterm betyder värme utifrån och detta innebär att ektoterma djur måste ändra sitt

beteende för att anpassa sig till den temperatur som omger dem. Med andra ord förändras

deras kroppstemperatur när den omgivande temperaturen förändras. För att behålla en

någorlunda konstant kroppstemperatur förflyttar sig gärna ektoterma djur mellan varma och

kalla områden. Ormar kan till exempel ses sola på en sten på sommaren för att efter ett tag

ringla ner och lägga sig i stenens skugga (Travers, 1996; Starr & Taggart, 1998).

Inom gruppen endoterma, varmblodiga, djur finner vi de flesta fåglar och däggdjur. Endoterm

betyder värme inifrån och innebär att djuren kontrollerar sin kroppstemperatur genom bl.a. en

balanserad metabolism, kontrollerad värmeförlust och konservation. Detta gör att de ständigt

har en konstant kroppstemperatur, oberoende av den omgivande temperaturen. Att de kallas

varmblodiga kommer ifrån att de oftast har en högre kroppstemperatur än den omgivande

temperaturen (Travers, 1996; Starr & Taggart, 1998).
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Generellt kan sägas att ektoterma djur har en fördel i varma och fuktiga klimat jämfört med

endoterma djur. Detta då de inte behöver använda så mycket energi för att uppehålla en

konstant kroppstemperatur utan kan använda den energin till reproduktion och andra

aktiviteter. Endoterma djur har en klar fördel i kalla klimat. Genom sin höga metabolism och

därmed förmågan att kontrollera sin kroppstemperatur kan de inta polara habitat som

ektoterma djur inte kan (Starr & Taggart, 1998).

Situation I13

TIMSS-fråga I13: Bild och text hämtad från Skolverket, 1996a, I13. (se även

www.umu.se/edmeas/timss/publ/uppgpop2.pdf)

För att förstå denna uppgift anser jag att det är viktigt att eleverna vet sin egen

kroppstemperatur, vad en termometer är, hur den används och hur en skala fungerar.

Motivering till situationerna

Mitt val av TIMSS-frågor baserades på en eller flera av nedanstående tankar:

- Möjligheten att förvandla den skriftliga frågan till en muntlig situation.

- Dåliga resultat enligt TIMSS.

- Möjligheten att komplettera frågan med en artefakt som tankestöd.
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Metod

Ansats

Denna studie är en kvalitativ studie ur ett sociokulturellt perspektiv. Detta innebär följande;

mitt främsta mål är att utsätta en liten grupp elever för en muntlig provsituation samt

undersöka hur de presterar i denna situation. Jag vill på bästa möjliga vis återge den

kvalitativa variationen i mina informanters svar i naturvetenskapliga frågor (Holme &

Solvang, 1991).

Datainsamlingsmetod

Då jag ville ge eleverna i undersökningen en möjlighet att muntligt resonera kring ett antal

naturvetenskapliga frågor är min datainsamling baserad på kvalitativa forskningsintervjuer.

Den kvalitativa forskningsintervjun är ett professionellt samtal som vilar på vardagens samtal.

Jag har använt mig av formulerade huvudfrågor, men det finns utrymme för spontana frågor

under intervjun samt att frågornas ordning kan anpassas till den intervjuade. Denna låga grad

av strukturering innebär att intervjupersonen har ett stort utrymme att svara inom, dvs den

intervjuade får möjlighet att tolka frågan fritt utifrån tidigare erfarenheter. Varje intervju

avslutas med ett avsnitt av hög strukturering, detta då TIMSS-frågan med tillhörande

alternativ presenteras. Här styrs elevernas svar i hög grad av den skriftliga frågan eller de

skriftliga alternativen (Kvale, 1997; Patel & Davidsson, 1994).

Jag har använt en intervjuguide som underlag i intervjusituationen. I mitt fall är ämnen och

frågor anknutna till de TIMSS-frågor som utgör objekt för min undersökning (Kvale, 1997).

De utvalda TIMSS-frågorna presenteras i Bakgrund samt i Resultat, tillhörande intervjuguider

presenterar jag i bilaga (se bilaga 2).

För att registrera intervjuerna använder jag bandinspelning. Alla intervjuer transskriberas för

att utgöra ett skriftligt underlag för min resultatanalys. Transkriptionen sker så att

turtagningen i samtalet tydligt kan följas samt med en viss redigering av talspråk till

skriftspråk så att resultat blir mer läsbart. De samtal som föregår själva fokus i intervjuerna

kommer jag endast att sammanfatta, men återger i övrigt intervjuerna så ordagrannt som

möjligt. Jag lägger inte någon vikt på intonationer eller emotionella uttryck, men jag

registrerar pauser. Denna registrering sker dock inte i form av tidsangivelse för pausen, utan

endast genom markering i transkriberingen. Pausernas inverkan på intervjuerna kommer inte
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att analyseras, utan används främst för att visa läsaren att det uppstod tystnad i samtalet och

att ordflödet därmed inte var konstant.

Urval

I den svenska uppföljningen av TIMSS har man koncentrerat sig på 13-åringar och de

uppföljande rapporter som gjorts analyserar främst resultaten från år 7. TIMSS gjordes i

Sverige under maj 1995, eleverna i år 7 hade därmed nästan fullgjort ett helt läsår. Min

undersökning sker i september 2001, de elever som kunskapsmässigt bör ligga närmast

resultaten från år 7 i TIMSS anser jag är år 8. De har då fullgjort sitt läsår i år 7, men har ej

mer än påbörjat sitt läsår i år 8. I TIMSS resultat delas pojkar och flickor upp för att belysa

eventuella skillnader och likheter i deras prestationer. Även jag försöker göra denna

jämförelse i min studie.

Jag genomförde undersökningen i en och samma klass i en stadsskola. Valet av denna skola

gjordes då denna p.g.a. sin profil tar in elever från hela kommunen, dvs eleverna kommer inte

bara från stadsskolor utan även från landsbygdsskolor. Undersökning består av intervjuer med

10 elever samt 2 pilotintervjuer, varav hälften flickor och hälften pojkar. Valet av dessa elever

görs slumpvis utifrån tillstånd av föräldrar och intresse bland eleverna.

Etik

Jag har informerat samtycke från berörda lärare, föräldrar och elever. Med föräldrar sker detta

skriftligt via brev (se bilaga 1), med lärare och elever muntligt. Detta innebär att ovannämnda

grupper har informerats om undersökningens syften, hur den går till, att den är frivillig och att

den intervjuade när som helst kan avbryta intervjun (Kvale, 1997).

Konfidentialiteten i undersökningen upprätthålls på olika sätt;

- endast jag lyssnar på kassettbanden från intervjuerna

- kassettband samt eventuella anteckningar från intervjuerna behålls i privat ägo

- privata data, som namn eller identifierande drag som gör det möjligt att identifiera de

deltagande eleverna redovisas inte

Analysmetod

För att analysera mina resultat använder jag en kvalitativ analys. I mitt fall innebär detta att;

- jämföra elevernas prestationer med varandra för att finna skillnader och likheter
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- jämföra elevernas prestationer med TIMSS resultat

- analysera resultaten utifrån provsituationens kommunikativa karaktär

Kvalitet, validitet och reliabilitet

För att tillgodose de kvalitetskriterier som finns för en forskningsintervju har jag arbetat för

att:

- få mina informanter att ge omfångsrika, specifika och relevanta svar,

- hålla intervjufrågorna korta men samtidigt inbjuda till långa intervjusvar,

- följa upp och klargöra meningen i de väsentliga sidorna av svaret, samt

- försöka bekräfta mina tolkningar av informantens svar redan i intervjusituationen (Kvale,

1997).

För att säkra validiteten, giltigheten, i min undersökning har mina handledare och studenter

inom grundskollärarprogrammet fått läsa och kommentera mina intervjuguider. Jag har

försökt höja reliabiliteten i denna uppsats genom användandet av pilotintervjuer samt valet av

metod. Samtal med elever i olika former har varit en vanlig företeelse under hela min

utbildning (Patel & Davidsson, 1994).

Genomförande

Förberedelser

För att finna en klass där det var möjligt att genomföra intervjuerna tog jag via telefon kontakt

med en ma/no-lärare som tidigare visat intresse för mitt examensarbete. Med hans hjälp

skickade jag sedan ut och samlade in brev till föräldrar i en åttonde klass för att få tillstånd att

intervjua deras barn (se bilaga 1). Ur denna klass valdes två elever ut till mina pilotintervjuer

samt senare ytterligare tio elever till mina intervjuer till resultatet. Eleverna informerades

muntligt om ungefär vad min undersökning innebar och ställde upp på frivillig basis.

I dessa situationer använde jag mig av fyra TIMSS-frågor. Efter varje pilotintervju reviderade

jag intervjuguiderna och slutligen valde jag att behålla alla fyra TIMSS-frågor. Detta då jag

ansåg alla fyra vara lika intressanta samt att jag tidsmässigt hade möjlighet att utforska

elevernas svar på alla fyra frågorna.
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Intervjutillfälle

Intervjuerna genomfördes på två olika platser. En del intervjuer genomfördes i ett förråd för

de naturvetenskapliga ämnena på den skola eleverna går på och en del intervjuer genomfördes

i ett lärarbibliotek. Varje intervju inleddes med ett kort samtal av mer personlig karaktär, ex.

hur är det att börja igen efter sommarlovet, hur gick det på provet i förmiddags osv. Detta för

att få eleverna att koppla av lite. Därefter gav jag en presentation av syftet med intervjun, etik,

hur bandspelaren fungerade samt vad som skulle hända efter intervjun, dvs med materialet.

Innan jag startade bandspelaren upplyste jag en sista gång om att deltagandet var frivilligt och

frågade om eleverna fortfarande ville delta.

Varje situation följde ett specifikt mönster vilket återses i min intervjuguide (se bilaga 2). Vi,

eleven och jag, började med att samtala om de naturvetenskapliga begrepp och artefakter som

deltog i situationen. Detta främst för att föra in eleven på den naturvetenskapliga arenan samt

förvissa mig om att eleven förstod vilket ämne som skulle behandlas. När jag ansåg att eleven

var väl medveten om på vilken arena vi verkade och jag hade försökt utröna så mycket som

möjligt av elevens förståelse kring TIMSS-frågan och tillhörande begrepp, presenterade jag

själva frågan. Därefter följde samtal och diskussioner runt frågan och dess alternativ. När

eleven valt ett alternativ fick han/hon motivera sitt svar, även om de tidigare i intervjun visat

att de innehade de kunskaper som krävdes för att välja rätt alternativ. Min roll som

samtalspartner var främst i form av en intresserad samarbetande vuxen. När samtalen började

vandra iväg, försökte jag styra upp dem. När det blev tyst eller eleverna tvekade försökte jag

uppmuntra dem för att hålla samtalet igång och när eleverna svarade försökte jag genom

återgivning eller omformulering av svaret förvissa mig om att jag förstått dem rätt.

Alla intervjuer spelades in med kassettbandspelare och den inspelade delen av intervjuerna

tog ca 10-30 minuter. Jag använde konsekvent mina intervjuguider och täckte in alla

huvudfrågor. Efter intervjun tackade jag för elevernas medverkan och besvarade eventuella

frågor som de inte ville ställa när bandspelaren var på.
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Bearbetning av material

De inspelade intervjuerna transkriberades enligt min datainsamlingsmetod. I transkriberingen

använde jag olika tecken som kan vara till stöd vid läsningen av mina resultat:

----- betecknar längre pauser i samtalet

(…) visar när talet är ohörbart på kassettbanden

… tre punkter efter sista ordet i en mening visar på att meningen inte avslutades utan,

så att säga, rann ut i sanden eller avbröts av samtalspartnern

I: betecknar intervjuaren

Alla namn i transkriptionerna, och därmed även i övriga studien, är fingerade.

Metoddiskussion

I alla samtal söker människor uppfylla de kommunikativa kontrakt som gäller vid all social

interaktion. Detta blir särskilt tydligt i den metod jag använt mig av, nämligen

forskningsintervjun. I en intervju består dessa kontrakt bl.a. av att man svarar när man blir

tillfrågad, oavsett om frågan berör ens intresse eller om man besitter rätt kunskap. Det är i

denna situation lättare att chansa och svara än att inte svara alls. I en barn-vuxen-situation,

som alla mina intervjuer är blir detta extra tydligt, då jag som vuxen är dominant i min sociala

status (Säljö, 2000).

Att jag befann mig i en emellanåt svår situation där eleverna såg mig mer som en bedömande

lärare än en samarbetsorienterad samtalspartner blev uppenbart i intervjun av några barn i

situationerna I12 och J7. Här fanns det barn som hela tiden garderade sig med att de inte

kunde, inte visste eller långa perioder av tystnad innan de försökte svara. Jag upplevde många

gånger att de endast svarade något för att tillfredsställa mig, den vuxna intervjuaren, inte för

att de egentligen visste vad de talade om. Nu ledde deras svar ofta fram till en diskussion där

vi tillsammans försökte utveckla vad de sagt, om de menade det, om de hade andra idéer och

så småningom kom vi fram till ett naturvetenskapligt svar. Flera gånger fick jag dock gå

tillbaka i intervjuerna och försöka utröna om jag lade svaren i deras mun. Min slutsats är

emellertid att detta inte skedde, utan att elevernas prestationer kom från dem själva. Ofta var

svaren de gav tidigt i intervjun felaktig och under samtalets gång ändrade eleverna sig. Detta

kan bero på att deras bild av mig sakteliga förändrades från bedömare till stötta, varpå de

kunde ge utlopp för alla sina tankar. Eleverna fick möjlighet att göra implicita idéer explicita
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och på så sätt tillgängliga för reflektion och diskussion. Detta gav dem chansen att bygga på

sina idéer och mina kommentarer för att nå en lösning (Driver m.fl., 1994, s 5).

Hade jag kunnat nå samma resultat med en annan metod? Då min studie baseras på den

muntliga provsituationen var den kvalitativa forskningsintervjun enda vägen till att uppfylla

mina syften.

Resultat med resultatanalys

Jag har valt att presentera mitt resultat situation för situation med ett antal underrubriker

baserade på studiens syften. Dessa är:

- Naturvetenskapligt innehåll i resultaten – analys av elevernas svar utifrån den

naturvetenskapliga bakgrunden i TIMSS-frågorna.

- Jämförelse med TIMSS – en jämförelse mellan mina resultat och TIMSS med avseende

på prestationer.

- Jämförelse mellan pojkar och flickor – pojkars och flickors resultat jämförs inom denna

studie samt med TIMSS resultat för att belysa och försöka förklara eventuella likheter och

skillnader.

Varje situation belyses även med en sammanfattande tabell där det går att avläsa om eleverna

känt igen eller kunnat beskriva och förklara de begrepp och material som förekommer i

TIMSS-frågan samt hur de svarat på frågan.

Situation N9

TIMSS-fråga N9: Bild och text hämtad från Skolverket, 1996a, N9 (se även

www.umu.se/edmeas/timss/publ/uppgpop2.pdf)
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I situation N9 har jag valt att fokusera på om eleverna känner till tratt och filter, begreppen

filtrering, lösning och blandning samt hur eleverna presterat på TIMSS-fråga N9.

Elever Tratt Filter Filtrering Lösning Blandning A B C D E

Erik Nej Nej Nej Ja Ja X

Tord Ja Ja Ja Nej Nej X

Stefan Ja Ja Ja Ja Ja X

Sune Nej Nej Ja Ja Ja X

Åke Ja Ja Ja Ja Ja X

Tina Ja Ja Ja Ja Ja X

Felicia Ja Ja Ja - - X

Fredrika Ja Ja Ja Ja Ja X

Nadja Ja Ja Ja Ja Ja X

Therese Ja Ja Ja Ja Ja X

Tabell N9 Sammanfattning över elevernas resultat i situation N9. Ja/nej betyder att eleverna kunde/inte

kunde förklara begreppen eller beskriva artefakten. Bokstäverna samt nedanstående kryss visar

vilket alternativ i TIMSS-fråga N9 eleverna valde. Rätt svar på TIMSS-fråga N9 är alternativ D.

Naturvetenskapligt innehåll i svaren

I min studie svarar nio av tio elever rätt på TIMSS-fråga N9. För att kunna besvara denna

fråga korrekt behöver eleverna endast veta hur ett filter fungerar och att lera inte kan filtreras

genom detta filter. De behöver egentligen inte behärska begreppen lösning och blandning

eller känna till övriga deltagande ämnen som t.ex. kopparsulfat och koksalt. Detta gör att även

de elever som inte behärskar den naturvetenskapliga bakgrunden till TIMSS-fråga N9 kan

klara av att välja rätt svarsalternativ. Alla de deltagande eleverna är bekanta med filtret och

har använt den som redskap i kemiundervisningen. Intressant att se är att flera av de

intervjuade eleverna använder den naturvetenskapliga bakgrunden som motivering då deras

svar ifrågasätts. Detta går att se när jag ifrågasätter Fredrikas svar på frågan:

I: Så du skulle välja D?

Fredrika: ----- Eller A.

I: Om du häller i den här lösningen av kopparsulfat och vatten. Vad skulle stanna däruppe då?

Fredrika: ----- Va? Nej det skulle det inte alls det.

I: Varför inte det?

Fredrika: För att det här är en lösning.

I: Då tar du D?

Fredrika: Ja, jag tar D.



L.S. / GRU 02-03-07 27

Motiveringarna till varför man valt de rätta svaren ser alla ut som Åkes:

I: Om du får välja en av de där lösningarna och blandningarna nu, som du skulle kunna dela isär med hjälp

av tratten och filtret. Vilken skulle du kunna dela isär då?

Åke: Lera och vatten.

I: Vad skulle bli kvar häruppe?

Åke: Leran.

I: Och här nere.

Åke: Vattnet.

I intervjuerna använde eleverna en blandning av naturvetenskapliga begrepp och termer, samt

vardagliga uttryck. De vardagliga uttrycken kom främst när de skulle beskriva de olika

ämnena som fanns bland alternativen. Ämnena alkohol och lera uppfattades inte som

naturvetenskapliga även om de använde dem i en klassrumssituation i no. Dessa ord anknöts

istället till saker utanför skolan, som när man dricker sig berusad och när det blir gegga när

det regnar. Kopparsulfat däremot hade något med kemi att göra ansåg eleverna. Vad

kopparsulfat är och hur det hade med kemi att göra var det emellertid ingen som visste.

Ordet lera visar sig vara intressant då det betyder olika saker i vardagen och i

naturvetenskapen. Naturvetenskapligt är lera en finkornig jordart, men en del elever beskrev

lera som en blandning av jord och vatten och en elev kopplade även ordet till lekens

modellera.

Erik: Lera, det är ju geggigt är det ju. Såhär geggigt. Ja och brunt är det ju också. Det blir såhär, om det till

exempel är jord säger vi, så regnar det eller sand och så häller man vatten på och då då blir det lera.

Fredrika: Vilket, ja, men alltså om man ----- men lera det är ju både vatten och typ såhär jord. Så då stannar

ju inte bara leran, då är det ju bara vatten också.

I: Stannar vatten också där uppe?

Fredrika: Nej, jo, lite kanske för det lär ju fortfarande vara fuktigt. Så det lär ju stanna fortfarande.

Jämförelse med TIMSS

I den svenska TIMSS-undersökningen svarade totalt 40,8% av eleverna i år 7 rätt på fråga N9.

Uppdelat på pojkar och flickor svarade 40,5% av flickorna och 41,1% av pojkarna rätt på

frågan (Skolverket, 1996a, N9). Dessa elever saknade de artefakter som de elever i min

undersökning fick använda, dvs tratten och filtret. De elever som genomförde denna fråga

skriftligt hade endast en bild av en tratt och ett filter. Bilden kan uppfattas som otydlig då bl.a.

grovleken på filtret inte kan bedömas. Eleverna gjorde även denna uppgift ihop med andra
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uppgifter på begränsad tid, vilket kan ha utgjort en stressfaktor som eleverna i min

undersökning inte behövde uppleva.

Mitt resultat anser jag beror på att eleverna hade en tratt och ett filter som tankestöd och

därmed möjlighet att visualisera hur lösningarna och blandningarna filtrerades. De hade

dessutom möjlighet att diskutera lösningar, blandningar och de olika deltagande ämnena i

uppgiften med mig. Fokus i samtalet var inte i första hand rätt svar på TIMSS-frågan, utan

förståelse av alla de delar som frågan var uppbyggd av. Eleverna premierades inte av att finna

rätt svar fort, utan att kunna diskutera olika delar av uppgiften samt motivera sitt svar. Att

vara tvungna att motivera sina svar upplevde jag förstärkte deras engagemang och hjälpte dem

att sortera bort felaktiga alternativ. Frågan är dock vad TIMSS ville mäta för kunskap med

denna uppgift? Detta då även de elever som inte kände till de deltagande ämnena och var lite

osäkra på vad som hände med de olika ämnena i lösningarna och blandningarna klarade av att

välja rätt svarsalternativ.

Jämförelse mellan pojkar och flickor

I TIMSS hade pojkar och flickor ungefär samma antal rätt på fråga N9. I och med att min

undersökning har ett lägre antal deltagare kan jag inte göra en kvantitativ bedömning eller

jämförelse. Jag kan bara konstatera att av de nio som klarade av frågan var fem flickor.

Var det då några tydliga skillnader mellan flickors och pojkars sätt att besvara uppgiften? Nej,

resonemangen är i stort sett identiska. Inget i resonemangen antyder på någon könsbundenhet

av något slag. Ungefär samma beskrivningar av de deltagande begreppen och ämnena

förekommer, motiveringarna till svaren är i stort sett lika och exemplen är exakt desamma.
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Situation I12

TIMSS-fråga I12: Bild och text hämt ad från Skolverket, 1996a, I12 (se även

www.umu.se/edmeas/timss/publ/uppgpop2.pdf).

I situation I12 har jag valt att fokusera på vilken kombination av vagnar eleverna gav som

svar på TIMSS-fråga I12 och hur detta val motiverades.

Elever G, T, X O, T, X R, U, Z S, T, U S, W, X Egen kombination

Erik W, X, Z

Tord U, X, Z

Stefan W, X, Z

Sune U, X, Z

Åke W, X, Z

Tina T, X, Z

Felicia W, X, Z

Fredrika X

Nadja U, X, Z

Therese U, X, Z

Tabell I12 Sammanfattning över elevernas resultat i situation I12. Bokstäverna samt nedanstående kryss

visar vilket alternativ i TIMSS-fråga N9 eleverna valde. Rätt svar på TIMSS-fråga N9 är

alternativ S, T, U.
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Naturvetenskapligt innehåll i svaren

Huvuddraget i denna uppgift, enligt min tolkning, är att testa elevernas experimentella

erfarenhet. Eleven bör ha så pass mycket erfarenhet av experiment för att veta att hypotesen,

idén, i detta fall skall bevisas med hjälp av en jämförelse. För att få tillstånd en jämförelse

måste alla faktorer utom en vara konstanta. Ingen av de intervjuade eleverna kände till dessa

premisser. Trots upprepade försök att styra in eleverna på jämförelse vagnarna emellan och

vad som var viktigt vid en jämförelse kom ingen mer än Fredrika fram till rätt svar. Fredrika

inser att hon skall göra en jämförelse mellan de tre vagnarna i försöket, att tyngden på de tre

vagnarna måste skilja sig åt för att en jämförelse skall ge resultat samt att övriga faktorer i

försöket måste hållas konstanta. Enda tydliga svårigheten för Fredrika är att hon har svårt att

hitta tre bilder som uppfyller alla hennes krav, men efter en stund hittar hon de tre hon vill ha,

nämligen vagnarna S, T och U:

Fredrika: Jag tänker om vilken rullar snabbast. Större eller mindre hjul?

I: Större eller mindre hjul?

I: ----- Så hjulen är viktiga?

Fredrika: Ja, jag antar det.

I: Är det något annat som är viktigt att tänka på när man ska prova det här med tre försök?

Fredrika: Va? Ja, tyngden som är på och hur högt det är. För att ----- (…) vad då testa?

I: Du ska få göra tre försök för att visa att det här är sant. För att bevisa att det där är sant.

Fredrika: Då får man väl ta ----- tre stycken som väger lika mycket? Och är lika stora.

I: Varför då?

Fredrika: För annars blir det ju inte rätt.

I: Skulle du jämföra de tre?

Fredrika: Eller, nej, eller så ska man ha en tom och en med och en med två. Fast de har lika stora hjul. Tror

jag.

I: Varför skulle du göra så?

Fredrika: ----- För att, för att det måste ju vara tyngre. Ju tyngre vagnen är så, om den är ingen tyngd släp på

och så ser man hur snabbt den rullar. Om det är en på så kanske den rullar snabbare och sen den

med två på rullar snabbast.

I: Det låter jättebra. Vilka tre försök skulle du använda då?

Fredrika: Ska jag säga siffran?

I: Ja, bokstaven.

Fredrika: Ja, (…). G, T och X, tror jag.

I: G, T och X?

Fredrika: Nej, det skulle jag inte alls det.

I: Varför inte det?

Fredrika: För att dom är på olika höjd. Då skulle jag ta, finns det såhär på samma, finns det?

I: Mmm.
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Fredrika resonerar en lång stund om bilderna, men tycks inte finna några som hon tycker

passar. Vi tittar på bilderna tillsammans och talar om dem. Till sist:

I: Ja. Finns det inga som har samma höjd och lika stora hjul?

Fredrika: ----- Jo, dom två och dom här. Ojdå! Ojdå! Dom!

I: S, T, U?

Fredrika: Ja!

I: Skulle du välja dem?

Fredrika: Ja, det skulle jag! Faan, jag såg dom inte.

TIMSS-fråga I12 har fem givna alternativ, dessa fick inte de deltagande eleverna i min studie

se utan de skulle själva välja ut vilka bilder som var relevanta. Förutom Fredrika var det ingen

av eleverna som valde kombinationer som motsvarade alternativen givna i TIMSS. Bland

elevernas svar återfinns tre kombinationer av vagnar, nämligen T, X och Z, W, X och Z eller

U, X och Z. Vad ligger bakom valet av just dessa kombinationer? Motiveringarna till valet av

vagnkombinationer ser ungefär likadana ut bland pojkar och flickor. Att de tre vagnarna i

försöket ska vara snabbare än övriga sex vagnar är genomgående för alla svar, utom Fredrikas

och Tinas. Diskussionen landar därefter främst inom området hastighet. Vad gör att vagnarna

rullar snabbt? Tyngden, lutningen och i viss mån hjulens storlek är påverkande faktorer

eleverna tar upp. Diskussionen tyngden eller lutningen återkommer i alla intervjuer, men

tonvikten på det ena eller andra avgör valet av vagnar. Kombinationen W, X och Z väljs av de

elever som anser att lutningen1 är viktigast för hastigheten. I denna grupp återfinns också de

elever som diskuterar hjulens storlek:

I: W, X och Z skulle du använda?

Erik: Mmm, jag tror det.

I: Varför då?

Erik: De verkar va tyngst eller vad man ska säga. Den där är ju den tungaste.

I: Z?

Erik: Mmm. Och den är ju rätt högt upp så den kommer ju att rulla rätt fort säkert, säkert. Och den där den är ju

också rätt högt upp är den ju och den har ju lite tyngd den med det har den ju lite.

I: W?

Erik: Ja, …

I: Vilka tre skulle du välja då. För att bevisa för mig att den där är sann.

Åke: ----- Dom här.

I: V (W), X och Z?

                                                
1 Här läggs tonvikten på så stor lutning som möjligt.
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Åke: Ja.

I: Varför då?

Åke: För att det är mera lutning och större tyngd i, ja, dom där två. (pekar på alternativ X och Z)

I: Så X har större tyngd än V (W) och Z har lika stor tyngd som X? Skulle du jämföra dom här på något vis

då och säga att den rullar snabbare än den och den rullar snabbare än den eller? (pekar på bilderna)

Åke: Ja, först den, sen den, sen den. (pekar på först W, sen X, sen Z)

I: Vad skulle du komma fram till då?

Åke: Att dom små hjulen är snabbare än dom stora och, ja, sen, nej, jag vet inte.

I: Men du skulle bevisa för mig att ju tyngre vagnen är desto snabbare rullar den.

Åke: Ja, ju mer lutning desto snabbare och mindre hjul, tror jag.

Kombinationen U, X och Z väljs av de elever som anser att vagnarnas vikt2 är viktigast:

Sune: Jag tar dom tre, dom här tre.

I: U, Z och X. Varför då?

Sune: Därför att dom har mest tyngder och dom här två lutar mest neråt.

I: Mmm.

Sune: Och då blir hastigheten snabbare. För ju tyngre, desto snabbare går det.

Fredrika och Tina är de enda som jämför de tre utvalda vagnarnas hastighet sinsemellan, inte

jämfört med övriga sex vagnar. Till skillnad från Fredrika väljer Tina den felaktiga

kombinationen T, X och Z. Z för att den har två tyngder och stora hjul, X för att den har två

tyngder och små hjul och T för att den har en tyngd och små hjul. Tyngdmässigt är dessa då i

fallande ordning eftersom Z´s stora hjul måste väga mest, enligt Tina. Tina tycks därmed anse

att hon jämför tre likvärdiga vagnar med olika tyngd. Därmed kunde även hon göra en

jämförelse som, enligt henne, bekräftar att ju tyngre vagnen är desto större är dess hastighet i

slutet av det lutande planet:

I: Om du skulle använda tre försök, tre av de här, för att bevisa att det där är sant. Vilka tre skulle du

använda då?

Tina: ----- Tre stycken?

I: Mmm.

Tina: Den, den och den. (pekar på olika försök på papperet)

I: Z, X och T. Varför då?

Tina: Därför att den här har två tyngder och stora hjul. (pekar på Z)

I: Z.

Tina: Och den har två tyngder och såhär små hjul och den har en tyngd. (pekar på olika försök på papperet)

                                                
2 Här är det viktigt att vagnen är så tung som möjligt.
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I: Så du skulle ha Z för att det är stora hjul och två tyngder och X för att det är två tyngder och små hjul och

T för att det är en tyngd och små hjul? Vad skulle du kunna se då?

Tina: Om tyngden har såhär betydelse för de större hjulen måste ju vara tyngre.

Då det gäller denna fråga måste resultatet till största del förklaras som brist på

naturvetenskaplig kunskap och svårigheter med att dra slutsatser från olika experiment. Vad

säger egentligen elevernas val av vagnkombinationer? De anser att de bekräftar den

presenterade idén att ju tyngre vagn, desto högre hastighet. Men egentligen säger deras val av

kombinationer något helt annat. De känner inte till hur man låter vissa parametrar i ett

experiment variera medan andra hålls konstanta. Det går inte att göra en jämförelse med så

många olika parametrar inblandade samtidigt. Inte bara brist på naturvetenskaplig kunskap

och erfarenhet påverkar elevernas svar på denna fråga, även om dessa brister tycks vara

övervägande. Även andra faktorer spelar in, exempel på dessa presenteras under rubriken

nedan.

Jämförelse med TIMSS

I min undersökning klarade bara en av tio elever att svara korrekt på fråga I12. TIMSS-

resultat i år 7 på denna fråga är därmed högre än mitt resultat. Totalt svarade där 30,1% av

eleverna rätt, 28,3% av flickorna och 31,5% av pojkarna (Skolverket, 1996a, I12).

Den skriftliga provsituationen genomförd i TIMSS samt den undersökning som muntligt

genomfördes av mig har stora skillnader. I TIMSS fick eleverna fem alternativ, det vill säga

fem kombinationer av vagnar. Eleverna i min undersökning fick inga alternativ utan var

tvungna att göra sina val utan vägledning. Fyra av de fem alternativ som TIMSS ger visar på

vagnar med olika vikter, dvs en tom vagn, en med en vikt samt en vagn med två vikter. Detta

kan ha hjälpt eleven att inse att denna kombination är av betydelse för svaret. Det avvikande

alternativet, alternativ C, visar en vagn med en vikt, en med två vikter och en vagn med två

vikter och stora hjul. Fascinerande är dessutom att hela 30,1% av eleverna i år 7 väljer det

avvikande alternativet, dvs lika många elever som valde det rätta alternativet (Skolverket,

1996a, I12). Frågan är dock om de elever som deltog i TIMSS och presterade korrekt

verkligen förstod frågan. Sannolikheten att svara rätt på denna fråga genom att gissa är 20%

och ligger därmed nära resultatet för dem som svarade korrekt.
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Utifrån mina resultat är inte ovanstående så förvånande. De flesta av de elever som deltog i

min undersökning ansåg att vagnarna var tvungna att vara så tunga som möjligt eller starta

från så hög höjd som möjligt.

Jämförelse mellan pojkar och flickor

Tittar man på TIMSS resultat på fråga I12 ser man att pojkar och flickor ligger nära varandra i

antal rätta svar, men att pojkarna har ett något bättre resultat. Enligt den svenska rapporten om

TIMSS är detta ett återkommande resultat inom fysikområdet (Skolverket, 1996b). Jämför jag

pojkarna och flickorna som deltog i min undersökning kan jag bara konstatera att den enda av

dem som klarade uppgiften var en flicka. Intervjun visar också på att den flickan innehar de

kunskaper som behövs för att klara uppgiften. Då hon var den enda som klarade uppgiften kan

jag inte tolka det som att denna uppgift i ett muntligt sammanhang blev mer kvinnoanpassade,

utan tvingas att se detta som undantaget som bekräftade regeln. Den muntliga situationen

avslöjar att eleverna hade bristande kunskaper inom detta område och att korrekta svar på de

skriftliga TIMSS-frågorna inte betyder att eleven har de naturvetenskapliga kunskaper som

krävs.

Situation J7

”På vilket sätt skiljer sig varmblodiga djur från kallblodiga?

A. Hos varmblodiga djur ökar ämnesomsättningen.

B. Varmblodiga djur är mer aggressiva i fångenskap.

C. Varmblodiga djur har alltid högre blodtemperatur.

F. Varmblodiga djur håller normalt en tämligen konstant kroppstemperatur oavsett lufttemperaturen.

G. Varmblodiga djur finns bara i varma klimatområden.” (Skolverket, 1996a, J7, se även

www.umu.se/edmeas/timss/publ/uppgpop2.pdf)

I situation J7 har jag fokuserat på om och hur eleverna definierar varmblodig/kallblodig samt

vad de ger för exempel på dessa djur. Jag har även fokuserat på hur de svarat på TIMSS-fråga

J7 såväl som hur de motiverat sitt svar.
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Elever Varmblodig Kallblodig Varmblodigt djur Kallblodigt djur A B C D E

Erik Nej Nej Lejon Människa X

Tord Nej Nej - Isbjörn,

människa

X

Stefan Nej Nej Människa Orm X

Sune Nej Nej Människa Fisk X

Åke Nej Nej Människa Orm X

Tina Nej Ja Människa Orm X

Felicia Nej Nej Människa Orm X

Fredrika Nej Ja Människa Orm X

Nadja Nej Nej Människa Orm X

Therese Nej Nej - - X

Tabell J7 Sammanfattning över elevernas resultat i situation J7. Ja/nej betyder att eleverna kunde/inte

kunde förklara begreppen kallblodig respektive varmblodig. I kolumnerna

varmblodigt/kallblodigt djur återfinns elevernas exempel på dessa. Bokstäverna samt

nedanstående kryss visar vilket alternativ i TIMSS-fråga N9 eleverna valde. Rätt svar på

TIMSS-fråga J7 är alternativ D.

Naturvetenskapligt innehåll i svaren

Ingen av de deltagande eleverna kan förklara vad ett varmblodigt djur är, men alla försöker ge

en förklaring utifrån namnet och exempel med hjälp av sina egna förklaringar. Detta upprepas

när det gäller kallblodiga djur, men här kan både Tina och Fredrika ge en naturvetenskapligt

korrekt förklaring. Elevernas egna förklaringar blir sedan grunden till deras svar på TIMSS-

frågan kombinerat med den information som ges i alternativen. Det blir tydligt att eleverna

har fragment av kunskap om uppgiften, men att de behöver stöd och hjälp att kombinera dessa

fragment till en helhet. Trots många villospår lyckas sju av tio elever att ta sig fram till rätt

svar.

Stefan vet inte vad ett varmblodigt eller ett kallblodigt djur är och hans första resonemang är

vardagsanknutet. Efter ett längre resonemang om köldtålighet och djurs olika anpassning till

detta kommer Stefan emellertid fram till att människan måste vara varmblodig och ormen

kallblodig. Därefter får Stefan TIMSS-frågan och alternativen. Utifrån idén att han själv är

varmblodig för han följande resonemang:

Stefan: Hos mig ökar… Jag har aldrig varit i fångenskap, men… ----- Har alltid högre blodtemperatur,

menar dom, menar du att jag har högre än 37 eller vad då?

I: Nej, att…
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Stefan: Ja, vi har högre än…

I: Du som har 37 har alltid varmare blod än vad till exempel ormen som är kallblodig har.

Stefan: ----- D.

I: Varför då?

Stefan: För vi har ju alltid 37 grader, runt 37 grader, har ju alla människor på jorden utom dom, eller nej,

inte alla, inte alla men…

I: Generellt.

Stefan: Generellt i alla fall. Och sen, men vi kan ju inte springa omkring nakna i snön för då skulle vi inte

kunna klara oss.

I: Nej.

Stefan: Väldigt långt. Amen vi klär ju på oss och sånt. Så det blir, fast vi håller ju samma

kroppstemperatur hela tiden. Även om det blir varmare så, typ när vi bastar, typ i, bara för att vi

går in i bastun i början av så ökar ju inte kroppstemperaturen.

I: Nej.

Stefan: Eftersom, det är, det är därför vi svettas så mycket, för att kroppen ska hålla stabilitet i

kroppstemperaturen och så. Producerar mycket mer vatten eller nånting sånt där.

Till en början säger Nadja att ett varmblodigt djur är ett djur med varmt blod och att hon är

varmblodig. Därefter liknar hennes resonemang mer Stefans. Ett kallblodigt djur är, enligt

Nadja, ett djur med kallt blod i och det är därmed ett djur som behöver mycket värme. Efter

en liknande diskussion som med Stefan går vi igenom flyttfåglar och andra övervintrande djur

tills vi kommer fram till att ormen är kallblodig. På frågan är Nadja till en början osäker och

föreslår alternativ C eller D:

Nadja: C och D låter ju rätt så bra. Fast i och för sig, dom är ju lite olika, men ändå.

I: C eller D? Varför skulle du ta C?

Nadja: För att, om man är varmblodig så har man såhär varm eller högre blodtemperatur och där är ju

varmt i blodet. Fast jag har för mig att vi pratade nånting om det här med en jämn

kroppstemperatur oavsett lufttemperatur.

I: Om du tänker på att du är ett varmblodigt djur.

Nadja: Mmm.

I: Vilken av dom där två passar bäst in på dig?

Nadja: D.

I: D? Varför då?

Nadja: För att kroppstemperaturen är väl likadan oavsett om det är kallt eller varmt ute, eller, nej det är

den ju inte, kanske, eller jo det är den.
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Åke resonerar till en början som Sune och säger att ett varmblodigt djur är ett djur med varmt

blod och att han själv är varmblodig. Ett kallblodigt djur är djur med kallt blod, dvs kallare än

luften runtom, t ex ormen. Utan att tveka svarar Åke att alternativ D är rätt:

I: Vilket av dom där alternativen är rätt?

Åke: D tror jag.

I: Varför då?

Åke: För att dom har alltid samma temperatur hur än luften är runt om.

I: Och det stämmer ju med att du är ett varmblodigt djur?

Åke: Ja.

Tina och Fredrika för liknande resonemang i situation J7. Båda två visar under intervjuns

gång att de vet vad ett kallblodigt djur är, dvs de kan både beskriva vad det innebär samt ge

exempel. De har därför inga större svårigheter att besvara TIMSS-frågan. Utdrag ur intervjun

med Tina exemplifierar detta:

Tina: D, D.

I: D?

Tina: Mmm.

I: Varför då?

Tina: Amen det var som jag sa att kallblodiga är såhär beroende av lite varmare luft och såhär. För att hålla upp

kroppstemperaturen.

Ett varmblodigt djur är enligt Erik ett varmt djur. Erik tror inte att han är varken varm- eller

kallblodig, utan säger att människan är mittemellan. Då jag säger att man är antingen eller

säger han att han är ett kallblodigt djur. Däremot är lejonet, enligt Erik, varmblodig. Detta för

att den har päls och det saknar människan. Utifrån idén om lejonet som varmblodig klarar han

utan problem frågan och svarar D:

Erik: Nej, nej, men kolla det måste vara nästan ett lejon, kolla här varmblodiga djur håller normalt en tämligen

konstant oavsett luftvärme, det gör ju dom (…) dom fryser ju inte för de har ju päls. Och dom finns i

varma klimat gör de ju. Dom är, dom är ju inte i fångenskap precis om man inte tränar upp dem så att

säga.

I: Nej, så du tror att D är rätt?

Erik: Ja, om ett lejon ja.

Sune vet inte heller vad ett varmblodigt djur är, men han tror att det är nåt som är varmt t.ex.

människan. Som ett kallblodigt djur ger han exemplet fisken. Utan att komma fram till några

förklaringar på skillnader mellan varm- och kallblodiga djur får han TIMSS-frågan och

alternativen. Även Sune arbetar utifrån idén att han är varmblodig:
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Sune: Ja, eller, jag vet inte, jag är inte säker. Det beror på när det är varmt, så blir ju dom kallblodiga, värms ju

dom upp, nej, jag vet inte.

I: Ja, när det blir varmt värms dom kallblodiga upp. Påverkas din temperatur av när det är varmt eller kallt?

Eller har du alltid samma temperatur?

Sune: Samma temperatur (…)

I: Och kallblodiga ändrar temperatur efter hur det är runt omkring dom?

Sune: Mmm.

I: D då, om du läser D en gång till.

Sune: Varmblodiga djur… (läser frågan halvhögt)

Sune: Ja, D tror jag, kan vara det.

I: Varför då?

Sune: Därför att det ----- jag vet inte. Därför att det, varmblodiga djur har samma kroppstemperatur hela tiden

(…)

Tord är en av de tre elever som inte tar sig fram till rätt svar. Utifrån hans eget resonemang är

dock det alternativ han väljer logiskt. Tord vet varken vad ett varmblodigt eller kallblodigt

djur är, men chansar på att det är djur som lever i varma respektive kalla klimat. Utifrån detta

resonemang gissar han på att isbjörnar är kallblodiga. Tord tror, likt flera elever, att

människan är mittemellan varm- och kallblodig. När jag säger att vi är antingen eller tror Tord

att vi också är kallblodiga som isbjörnen. Exempel på varmblodiga djur ges aldrig. Utifrån sitt

klimatresonemang väljer Tord alternativ E som svar på frågan.

Therese vet inte vad ett varmblodigt djur är, hon vet inte om hon är det, hon har inga exempel

och vill inte gissa. Detsamma gäller kallblodiga djur. Av namnet varmblodiga djur väljer

Therese alternativ C på frågan:

Therese: Av namnet så låter det som att det är att varmblodiga djur har alltid högre blodtemperatur.

I: Så på den frågan skulle du svara C?

Therese: Jag tror det.

Felicia säger att ett varmblodigt djur antagligen är ett djur som är varmblodigt och hon tror att

hon är ett. När jag frågar efter ett kallblodigt djur svarar hon orm. Hon fortsätter sen med att

hon inte vet, men att hon tror att skillnaden dem emellan har något med högre temperatur att

göra. Utifrån detta resonemang väljer Felicia, dock utan motivering, alternativ C:

Felicia: C.

I: C? Att varmblodiga djur har alltid högre blodtemperatur.

Felicia: Ja.

I: Så du är alltid varmare än en orm.
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Felicia: Det vet jag inte. När den ligger och solar kanske den blir varmare.

I: Ja. Om den är kallblodig då, men ändå varmare än dig hur förklarar du det? Om du som är

varmblodig alltid har högre temperatur?

Felicia: Det vet jag inte. Vilka svåra frågor du ställer! Jag vet inte.

I diskussionen kring denna fråga syns tydligt hur det naturvetenskapliga språket kommer i

konflikt med det vardagliga. Två elever kopplar begreppen varmblodig respektive kallblodig

till andra sammanhang än just naturvetenskap. Stefan diskuterar huruvida en människa är

varmblodig eller kallblodig i förhållande till att en människa är god eller ond:

I: Är du ett kallblodigt djur eller ett varmblodigt djur?

Stefan: Det beror på. Alla människor är ju inte varmblodiga och alla människor är inte kallblodiga. Tror

jag. Eller det är så, säger vi.

I: Mmm, jaa?

Stefan: Det finns ju uttryck såhär, ja han är kallblodig såhär. Typ kallblodiga kan typ döda någon utan att

röra någon min typ. Men det kanske bara är ett ordspråk, jag vet inte.

I: Jo, det är nog mera ett uttryck precis som man kan säga att han har ett hjärta av sten.

Stefan: Ja.

I: Men alla vet ju att han inte har ett hjärta av sten. Men inom naturvetenskapen har man begrepp för

varmblodig och kallblodig och då är, alla människor är samma sak.

Stefan: Är dom. Är dom?

I: Ja.

Stefan: Vad tråkigt. Jag trodde alla var det, att det var olika.

Felicia vet att hästar ibland kallas varm- eller kallblod och kopplar därför frågan först till detta

sammanhang:

Felicia: Jag vet inte. Men kolla såhär hästar finns det ju såhär varmblod och kallblod väl. (…) Eller det gör

det inte va?

Utan en aktiv samtalspartner finns möjligheten att de själva inte skulle ha tagit sig ur dessa

resonemang och in på den naturvetenskapliga arenan. Det visar även att det inte är självklart

för eleverna inom vilken diskurs de för tillfället verkar, trots att uppgiften/provet presenterats

som naturvetenskapligt.

Jämförelse med TIMSS

I den svenska delen av TIMSS svarar totalt  50,4% av eleverna i år 7 rätt på fråga J7. 48,5%

av flickorna och 52,3% av pojkarna svarade rätt (Skolverket, 1996a, J7). Det finns flera

orsaker till att så många elever inte löste uppgiften. Givetvis kan detta bero på bristande
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kunskap om just varmblodiga och kallblodiga djur, men även formuleringen i frågan. För att

förtydliga den språkliga sidan av saken försöker jag nedan att analysera ett svarsalternativ i

taget utifrån språkligt och naturvetenskapligt innehåll.

A. ”Hos varmblodiga djur ökar ämnesomsättningen.” (Skolverket, 1996a, J7)

Bland eleverna i min undersökning var det elever som inte visste vad ämnesomsättning

betyder, jag förklarade det begreppet för dem varpå de valde bort detta alternativ. Eleverna i

TIMSS kunde inte få detta förklarat för sig.

B. ”Varmblodiga djur är mer aggressiva i fångenskap.” (Skolverket, 1996a, J7)

Mer aggressiva än vad? Alternativet syftar tillbaka på frågan och innebörden är att

varmblodiga djur är mer aggressiva än kallblodiga djur i fångenskap. Här kan problemet vara

att eleverna inte ser denna grammatiska koppling och därmed inte förstår att detta syftar på en

jämförelse mellan varmblodiga och kallblodiga djur.

C. ”Varmblodiga djur har alltid högre blodtemperatur.” (Skolverket, 1996a, J7)

Även här återsyftar alternativet på frågan och den grammatiska förståelsen blir viktig, se

svarsalternativ B ovan.

D. ”Varmblodiga djur håller normalt en tämligen konstant kroppstemperatur oavsett

lufttemperaturen.” (Skolverket, 1996a, J7)

Detta är det rätta alternativet och här finns mycket att anmärka på. För det första är

svarsalternativ D längre än övriga svarsalternativ och drar därför uppmärksamhet till sig vid

en första anblick. Meningen bygger också på en svår formulering där bl.a. ordet tämligen är

ett ovanligt ord för flera elever. Detta ord kan lätt ersättas utan att påverka det

naturvetenskapliga innehållet i frågan. Texten skall var vänd till 13-åringar och då är detta en

rätt avancerad mening rent språkligt. Dessutom talar man i alternativ C om blodtemperatur,

här ersätts detta med kroppstemperatur. Finns det en tanke med att särskilja dessa?

E. ”Varmblodiga djur finns bara i varma klimatområden.” (Skolverket, 1996a, J7)

Språkligt sett är detta den lättaste meningen bland alla alternativ.

Bland deltagarna i min undersökning svarar sju av tio elever rätt på denna fråga, men dessa

svar kommer för de flesta först efter ett längre resonemang. Intressant är att ingen elev på

egen hand kan beskriva ett varmblodigt djur, utan för att klara detta behöver de stöd av

svarsalternativen till frågan. Dessutom kan bara två elever beskriva ett kallblodigt djur. Ändå

säger sig sju stycken veta att de är varmblodiga och sju stycken klarar av att besvara TIMSS-

frågan korrekt. De som svarar fel baserar sina svar på de resonemang de fört kring begreppen
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varmblodig respektive kallblodig och gör därför ett logiskt val och inte en ren gissning.

Endast två elever använder sin naturvetenskapliga kunskap om kallblodiga djur för att besvara

frågan.

Även här hjälper samtalet eleverna att komma vidare. Flera elever är inne på resonemang som

ur ett naturvetenskapligt perspektiv måste anses vara felaktiga, men genom min närvaro som

en samarbetsorienterad samtalspartner har de möjlighet att ändra riktning på detta

resonemang. Tydligast blir detta i diskussionerna med Stefan och Nadja. Till en början förde

de resonemang byggda på vardagsföreställningar och språkliga slutsatser, men innan samtalet

var över kom de fram till korrekt svar samt en naturvetenskapligt godkänd motivering.

Jämförelse mellan pojkar och flickor

TIMSS-resultaten visar på denna fråga att flickor och pojkar har ungefär samma antal rätt

med en liten övervikt på flickorna. Min undersökning visar liknande resultat, men med en

förskjutning mot pojkarna. Följer man pojkars och flickors resonemang kring uppgiften är de

förvånansvärt lika. Både bland pojkar och flickor följer de flesta mönstret att härleda en

definition ur begreppens namn, men när de får TIMSS-frågan med alternativ ändrar de sin

definition och anpassar den till det alternativ de känner igen.

När eleverna ger sina egna definitioner på varmblodiga djur innehåller de ofta idéer om att

dessa djur är varmare än någonting annat eller lever i varmare klimat. Intresseväckande är

dock att många av eleverna överger sin egen definition när de får TIMSS-frågan, trots att det

finns svarsalternativ som skulle passa in på deras egna definition. Jag tolkar detta som att

eleverna känner igen rätt alternativ, dvs innehar fragment av den naturvetenskapliga kunskap

som behövs. Kombinationen av alternativen och det stöd jag ger dem hjälper dem att välja rätt

alternativ. Här finns en liten skillnad mellan pojkar och flickors resonemang. Två flickor ger

faktiskt en definition av kallblodiga djur som håller ända fram till slutet. Bara en av pojkarna

närmar sig en sådan definition men följer den inte fullt ut.
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Situation I13

TIMSS-fråga I13: Bild och text hämtad från Skolverket, 1996a, I13 (se även

www.umu.se/edmeas/timss/publ/uppgpop2.pdf)

I situation I13 har jag valt att fokusera på om eleverna kunde ge en temperaturangivelse till

sin egen kroppstemperatur samt hur de svarade på TIMSS-fråga I13 och deras motivering av

svaret.

Elever Egen kroppstemperatur A B C D E

Erik 36,5° X

Tord 36-37° X

Stefan 37° X

Sune 37° X

Åke 37° X

Tina 37° X

Felicia 36,4° X

Fredrika 36-37° X

Nadja 36-37° X

Therese 37° X

Tabell I13 Sammanfattning över elevernas resultat i situation I13. Egen kroppstemperatur visar vad

eleverna själva ansåg sig ha för kroppstemperatur. Bokstäverna samt nedanstående kryss visar

vilket alternativ i TIMSS-fråga I13 eleverna valde. Rätt svar på TIMSS-fråga I13 är alternativ A.

Naturvetenskapligt innehåll i svaren

Alla eleverna i min undersökning vet vad en termometer är, hur den fungerar och vad de

själva har för kroppstemperatur. De svarar även rätt på TIMSS-fråga I13, dvs ger alternativ A

som rätt svar och motiverar sina svar på ett relevant sätt. Både pojkar och flickor motiverar

svaren på liknande sätt:
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I: Nu ska du få fem termometrar av mig. Och så ska du tänka dig att du ska mäta temperaturen på någon

som är sjuk, alltså någon som har mellan 36 och 42 grader. Vilken termometer skulle du använda för att

få bäst resultat?

Åke: Mellan 36 och 42?

I: Mmm.

Åke: ----- Den där.

I: A?

Åke: Ja, A.

I: Varför då?

Åke: För att, båda, både 36 och 42 ligger mellan 30 och 45.

För två av pojkarna, Tord och Sune, är detta val inte självklart utan kommer först efter ett

längre resonemang. För att bäst kunna mäta när man har feber väljer Tord först termometer B.

Detta för att när temperaturen fortsätter över 37° har man feber. När jag säger att vi ska mäta

så exakt som möjligt väljer Tord termometer A, för på den syns det bäst. Detta motiverar han

med att man aldrig har feber under 37° och inte över 45°. Sunes argument skiljer sig från Tord

och de övriga på så sätt att han anser att termometrar måste börja på 0:

I: Mmm. En termometer. Nu ska du få fem olika termometrar av mig. Om du skulle mäta när någon var

sjuk, alltså när någon hade, säg 38, 39 grader. Vilken termometer skulle du använda för att det skulle ge

bäst resultat?

Sune: ----- D kanske.

I: D? Varför då?

Sune: Därför från 0 då kanske det stiger, stiger, så kanske det blir på 39, för här till exempel från 0 till 37,

(pekar på alternativ B) det kan ju inte bli över nånting då eller hur?

I: Nej.

Sune: Nej, just det. Då kan det inte vara den. Det där är ingen 0, så (…) (pekar på alternativ C)

I: Termometern måste börja på 0 menar du.

Sune: Ja. Eller jag tror det, jag vet inte. Nej, kanske inte.

I: Om du aldrig har under 36 grader, måste termometern börja på 0 då?

Sune: ----- Nej, inte egentligen. Nej. ----- Om jag aldrig under 36 grader borde ju A, den här vara då så, ja, för

man kan ju inte ha nollan ju.

I: Nej.

Sune: Det är ju onödigt, då är man ju död, så A. 45, då är man ju också död och uppåt. Och då borde den ligga

ungefär där när man var sjuk nånstans runt, ja, 39 kanske, 38.

I: Så om du ska mäta något som ligger mellan 36 och 42 grader, alltså aldrig under 36 och aldrig över 42,

vilken termometer skulle du använda då?

Sune: Den här.

I: A?

Sune: Mmm.
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Felicia är den enda flicka som inte anser att valet av termometer är ett självklart val, men hon

når fram till rätt svar efter en stunds resonemang. För att nå fram till rätt svar väljer hon

uteslutningsmetoden, dvs hon börjar med att plocka bort de termometrar hon anser är

felaktiga:

I: … Vilken termometer skulle du använda för att få bästa värdet?

Felicia: E.

I: E?

Felicia: Tror jag.

I: Varför då?

Felicia: För att det är ju mellan allting ju. Det är ju 100 grader är ju ganska varmt, men där går man ju från

0 till, ja, men på den andra är det hälften också. (pekar vid det sista uttalandet på alternativ D) Jag

vet inte. Men annars har man ju nästan aldrig under 20 eller 30 eller vad man ska säga. Jag vet

inte. Det här var lite svårt.

I: Men tänk dig att du ska mäta mellan 36 och 42. Inte under 36 och inte över 42.

Felicia: Den där räcker inte till 42.

I: Nej, B räcker inte.

Felicia: Jag tar den då.

I: A? Skulle du få bäst resultat om du använde A? Varför då?

Felicia: Men den ligger ju där emellan. Men annars så är det ju en massa termometrar jag vill använda.

I: Om du tänker att du skulle sätta ut gradstreck för varje grad på de här.

Felicia: (…)

I: Mmm. Vilken skulle vara lättast att se 39 grader på då.

Felicia: Den.

I: På A?

I: Om du skulle mäta 39 grader skulle du använda A då alltså?

Felicia: Ja.

I: Varför då?

Felicia: För att se att det är mellan 30 och 45 eller vad man ska säga.

I: Mmm.

Felicia: Men annars (…) använda D.

I: Varför använda D?

Felicia: Den är ju mellan 0 och 50 och då är det ju ser man ju också ganska bra. Då är det ju 50 streck eller

vad man ska säga.

I: Men om du inte behöver mäta under 36 grader?

Felicia: (…)

I: A ja.

Felicia: Amen då använder jag den. Man har ju nästan aldrig under 30.

I: Nej.
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Felicia: Eller över 45. (…)

I: Har man under 30 eller över 45 mår man nog inte så bra.

Felicia: Då tar jag A.

Jämförelse med TIMSS

I min undersökning svarade alla de deltagande eleverna rätt på TIMSS-fråga I13. I den

svenska TIMSS-undersökningen svarade totalt 64,1% av eleverna från år 7 rätt på denna

fråga. 61,2% av flickorna och 66,5% av pojkarna (Skolverket, 1996a, I13). Jag använde inga

artefakter när jag talade med eleverna i min undersökning, annat än de bilder som eleverna i

TIMSS också fick se. Däremot fick mina elever möjlighet att tala om kroppstemperatur,

mätning av temperatur och vilka termometrar av de föreslagna som kunde vara bra i vilka

situationer. Genom dessa samtal fick eleverna hjälp med att komma in på den

naturvetenskapliga arenan och förstå vad uppgiften handlade om. De flesta eleverna i min

undersökning gav utan problem rätt svar, medan några var tvungna att ta sig dit via

resonemang. Åtminstone två av eleverna ville använda termometrar som börjar på noll, för

det ansåg de att termometrar ska göra.

Den avgörande skillnaden mellan min undersökning och TIMSS när det gäller just fråga I13

tror jag dock var tidspressen. Ett par av eleverna i min undersökning svarade snabbt och

spontant fel, men när jag bad dem titta på termometrarna igen ändrade de sig.

Jämförelse mellan pojkar och flickor

Återigen visar TIMSS på ett resultat där pojkarna har en högre ett högre antal rätt än

flickorna. I min undersökning finns ingen skillnad på antal rätt mellan könen, alla klarade

uppgiften. Resonemangen kring frågan är också mycket lika mellan pojkar och flickor,

generellt ges först ett direkt svar efter en mycket kort diskussion och därefter ges en

motivering.

Diskussion

Språkets betydelse

Den språkliga semantiken inom den naturvetenskapliga genren är utvecklad för att naturvetare

världen över skall kunna diskutera samma företeelser och samma fenomen givet samma

förståelse. Svein Sjøberg talar om att vardagsspråket är värddjur eller grunden för den

semantik som utvecklas i andra genrer. Detta ger att vardagsbegrepp får andra betydelser



L.S. / GRU 02-03-07 46

inom t.ex. naturvetenskapen (Sjøberg, 2000b). För elever är detta inte alltid så lätt att följa. Ett

tydligt exempel blir begreppen varmblodiga och kallblodiga djur. När vi talar om kallblodig

med ett vardagsspråk menar vi ofta, som en elev påpekade, att någon är ond och känslokall. I

naturvetenskapen står däremot begreppet för ett djur som är beroende av omgivande

temperatur för att uppehålla sin egen kroppstemperatur. Utsätts eleverna för denna

genrekollision i en skriftlig provsituation kan eleven lätt fastna i fel språk. Med hjälp av en

samarbetsorienterad samtalspartner kan eleven ta sig över detta hinder och få hjälp med att

placera sitt språk och uppgiften i den naturvetenskapliga diskursen. Just den språkliga sidan

av naturvetenskapen kan skapa många problem för eleverna, då detta språkbruk ofta är ett

mindre bekant sätt att använda språket.

Varje samtal styrs dessutom av ett tematiskt mönster och så även samtal inom naturvetenskap.

Här kommer nästa problem för många elever. Även om eleven uppfattat att samtalet är

placerat inom den naturvetenskapliga diskursen, måste eleven även placera diskussionen i rätt

tematiska mönster. Ofta ligger, som Lemke (1993) påpekar, dessa tematiska mönster så nära

varandra att deltagarna kanske inte ens inser att samtalet förs inom två eller flera olika

mönster. När detta sker blir det brott i kommunikationen och eleven har ingen möjlighet att

besvara en naturvetenskaplig uppgift. Här kan det även vara svårt för en samtalspartner att

försöka styra in samtalet i rätt mönster, då denna själv kanske inte är medveten om

kommunikationsbrottet. Detta blir tydligt i situation I12 där jag och eleverna befinner oss

inom den naturvetenskapliga diskursen, men tydligt verkar inom två olika tematiska mönster.

Exempelvis tror jag under intervjuns gång att temat är hur man kan bekräfta eller falsifiera

den presenterade idén. Eleverna verkar tro att de skall visa vilka tre vagnar som har den

högsta hastigheten av de nio vagnarna som finns tillgängliga. När jag använder ordet

jämförelse i diskussionerna menar jag en jämförelse som skall leda till bevis för idén, dvs en

jämförelse tre lämpliga vagnar emellan. När eleverna talar om jämförelse tycks de mena

jämförelse för att få fram vilka tre vagnar som rullar snabbast.

I ett samtal spelar inte bara den språkliga genren in på samtalets utkomst. Även den

pragmatiska sidan av språket har här betydelse. Två tydliga faktorer som påverkar i min

undersökning är ålder och social ställning. I intervjusituationen styrs samtalet alltså inte bara

av de naturvetenskaplig frågorna utan av det faktum att jag är äldre än de deltagande eleverna

samt att jag snart är färdig lärare vilket inom skolhierarkin placerar mig högre upp i status än

var eleverna är. Detta visar sig bland annat genom att de försöker tillfredsställa mig
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genomgående i intervjuerna, t.ex. försöker de lista ut vilket svar jag vill ha och svarar på alla

frågor. Jag å andra sidan försöker exempelvis anpassa mitt språkbruk om frågorna och

alternativen till den nivå jag antar att eleverna är på.

Anpassning av språkbruk efter deltagare märks tydligast i situation N9 där både jag och elever

går från att använda ett naturvetenskapligt språkbruk till att under intervjuns gång landa inom

ett vardagligt språkbruk. Vem som styrde samtalets språk mot vardag eller naturvetenskap går

inte att utröna i efterhand, utan sker i ett intressant växelspel i situationen. Att jag i samtalet

har högre status än eleven och deras vilja att därför tillfredsställa mig går att se i situation I12

där eleverna trots brist på kunskap och experimentell erfarenhet besvarar mina frågor utifrån

bästa förmåga och dessutom ger motiveringar till sina svar. Detta syns även i situation J7 där

viljan att svara rätt leder till att eleverna vid osäkerhet försöker ta reda på vilket svar jag vill

ha genom att försöka finna ledtrådar i det jag säger samt testa olika alternativ genom att

närma sig svaren frågande. Här var det svårt att bara fungera som en stötta och inte leda eller

lotsa eleverna till rätt svar. Elever har en lång erfarenhet av att försöka finna vad läraren vill

ha och i dessa situationer är ett bra pokeransikte en stor tillgång.

Skriftliga och muntliga prov som kommunikationsform

Skriftliga provsituationer är en del av elevens vardag i dagens skola. Att kunna behärska

skriftspråket som kommunikationsform är därmed avgörande för att eleven skall få möjlighet

att visa upp sina kunskaper. Som jag och andra före mig har visat är dock detta inte alltid ett

sätt där eleverna kan visa sina kunskaper. Att prestera skriftligt inom naturvetenskap kräver

att eleven tillfullo behärskar både skriftspråket i sig och den naturvetenskapliga semantiken.

Brister någondera av dessa presterar eleven ur skolsynpunkt dåligt på det skriftliga provet och

betraktas då ofta som att inte besitta de naturvetenskapliga kunskaper som krävs. Denna

slutsats måste inom ett sociokulturellt perspektiv ses som felaktig. Ett skriftligt prov visar

enbart på vad eleven kan formulera skriftligt i ett ämne. Det visar inte elevens tänkande, inte

hans begreppsförståelse och inte heller hans kunskap inom detta område (se Säljö, 2000).

Samma problem återkommer vid den skriftliga provsituation i TIMSS som jag använt mig av,

dvs flervalsfrågor. Istället för att formulera sig skriftligt som svar fick eleven här ett antal

svarsalternativ. Detta prov visar därmed bara på elevens läsförståelse, inte hans kunskap. Jag

säger inte att dessa saker inte kan sammanfalla, men som lärare kan man inte förutsätta att de

verkligen gör det.
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De flesta provsituationer i skolan sker under tidspress, så även skriftliga prov. Eleven skall

därmed formulera skriftliga svar med naturvetenskapligt korrekt innehåll och språk på en viss

tid. Detta är en betungande uppgift. Som tidigare konstaterats är det naturvetenskapliga

språket i sig ofta främmande och ovant för eleven, dessutom är själva skrivandet som

kommunikationsform krävande. Kanske ställer vi alltför stora krav på våra elever i

grundskolan när vi förväntar oss att de skall klara av alla dessa aspekter av det skriftliga

provet samtidigt. Värt att tänka på är dessutom att provsituationer i skolan ofta upplevs av

eleverna som obehagliga tillfällen fyllda av nervositet. Ytterligare en faktor för läraren att

tänka på. Även TIMSS genomfördes under tidspress och detta tycks ha varit den mest

påverkande faktorn i fråga I13. Spontant gav flera av de intervjuade eleverna ett felaktigt

alternativ som svar. När jag bad dem kontrollera sitt svar ändrade de alternativ och valde

istället det korrekta. Min roll som samtalspartner i denna situation gick därmed främst ut på

att få eleverna att ta tid på sig och kontrollera sina svar innan de svarade. I fallet med TIMSS

kan det i och för sig vara så att de endast ville kontrollera elevens spontana svar på frågorna

och att tidspressen därmed är ett medvetet val. Tyvärr har jag inte kunnat finna IEA´s

bakomliggande tankar och idéer om strategier och mål med TIMSS. Det enda jag funnit är de

syften jag presenterat i min bakgrund.

Förutom kommunikationsbrott, tidspress och nervositet påverkas eleven av situationen i sig. I

skriftliga provsituationer, såsom de ser ut i skolan idag, är eleven isolerad från andra

människor. Ingen interaktion med andra människor får förekomma utan eleven skall besvara

frågorna individuellt. Precis som bl.a. Lemke (1993) och Säljö (2000) konstaterat är detta en

konstgjord situation i jämförelse med elevens vardag. I vardagen och i skolans undervisning i

övrigt ber man en mer kunnig person om hjälp när det är något man inte kan. På detta sätt har

man möjlighet att utvecklas och lära. Den skriftliga provsituationen förbjuder denna

samverkan och ger därmed inte eleven möjlighet att arbeta inom den närmaste

utvecklingszonen3. Ett skriftligt prov visar endast elevens befintliga mentala nivå, inte dess

utvecklingsmöjligheter och den fungerar därmed inte som ett lärandetillfälle. Utifrån dessa

aspekter bör inte elevernas prestationer bedömas endast utifrån kunskap utan med hänsyn till

den kommunikativa situationen eleverna deltar i. Min tolkning av TIMSS syften är dock att

undersökningen vill visa på elevers prestationer i olika sammanhang, dvs en slags kontroll,

och inte elevernas utvecklingsmöjligheter.

                                                
3 Begreppen hämtade från Vygotskys Zone of Proximal Development, se Bakgrund/Teoridel.
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I den skriftliga provsituationen kan ett hinder för eleverna vara frågornas formulering.

Provkonstruktörer formulerar ofta naturvetenskapliga frågor med hjälp av vardagliga

sammanhang. Då många elever redan har svårt att förstå den naturvetenskapliga diskursen

underlättar inte vardagliga formuleringar och exempel då de skall lösa dessa uppgifter. När

frågorna är av naturvetenskaplig karaktär innehåller de ofta ord och formuleringar som är över

den språkliga nivå eleverna är på. Språkligt svåra formuleringar leder till att eleverna får

kämpa med fler aspekter än bara det naturvetenskapliga innehållet. TIMSS-fråga J7 är ett

exempel på detta. Här måste eleverna klara av svår grammatik med bl.a. tillbakasyftande

meningar som kommer först flera rader från den mening de syftar tillbaka på. Dessutom är

frågorna formulerade med ett språkbruk som är främmande för många av dagens 13-åringar.

För en vuxen läsare är frågorna enkla att förstå, men gäller detsamma för eleverna?

Provkonstruktion är uppenbarligen en mycket svår konst och för att göra eleverna rättvisa

måste alla aspekter av den skriftliga provsituationen beaktas, inte bara vid bedömning utan

även vid konstruktion av prov.

Många av de hinder jag presenterat i samband med skriftliga prov kan avhjälpas med hjälp av

en samarbetsorienterad samtalspartner, en kommunikativ stötta. Ofta handlar det om mycket

enkel hjälp som att få eleverna att tänka igenom svaret en sista gång innan de svarar, genom

diskussion av olika ord som kan styra bort dem från den vardagliga definitionen av ett

begrepp och in på naturvetenskapliga definitioner och resonemang. Eleven kan även få

möjlighet att diskutera en frågas olika aspekter, i denna undersökning de begrepp och ämnen

som presenterades i TIMSS-frågan och svarsalternativen. De får hjälp att fokusera på vad som

är viktigt för uppgiften samt placera sig i samma genre som uppgiften. Det handlar inte om att

lägga orden i elevens mun eller rätta deras svar tills de passerar en önskad godkänd-nivå.

Istället handlar det om, som Säljö uttrycker det, att sam-tänka. Att sam-tänka ger eleven en

möjlighet att reflektera över sina egna resonemang och föra dem längre än han/hon skulle

klara på egen hand (Säljö, 2000). Med Vygotskys termer handlar det om att få eleven att

arbeta inom sin närmaste utvecklings zon (Vygotsky, 1987).

Som Vygotsky påpekade finns det emellertid alltid en gräns för hur långt en elev klarar sig

med hjälp av andra. Uppgiften måste ligga inom elevens närmaste utvecklingszon och det

måste finnas knytpunkter till tidigare erfarenheter. Saknas detta spelar det ingen roll hur

mycket stöd och vägledning eleven får, lösningen ligger ändå utanför elevens räckvidd
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(Vygotsky, 1987). Detta blev för mig framförallt tydligt i situation I12 där eleverna inte kunde

lösa uppgiften trots aktiv hjälp från min sida. I en jämförelse med den skriftliga situationen i

TIMSS visade det sig även att där hade eleverna presterat bättre än vad de intervjuade

eleverna gjorde. Den information de fick i den skriftliga frågan med tillhörande alternativ gav

tydligen ett bättre stöd för eleverna än vad jag muntligt kunde göra. Mina försök att få

eleverna att prestera annorlunda i en muntlig provsituation, att få dem att verka inom den

naturvetenskapliga diskursen och använda de begrepp och resonemang som finns här gjorde

att jag försvårade uppgiften. Flera av de ledtrådar som gavs i den skriftliga situationen valde

jag bort. Mitt mål var att fungera som en kommunikativ stötta i situationen, men istället

fungerade jag som en ”kommunikativ fälla”.

I situation I13 tycks vikten av en muntlig provsituation jämfört med en skriftlig provsituation

vara avgörande för resultatet. Alla de deltagande eleverna i min undersökning svarade korrekt

på TIMSS-fråga I13, medan TIMSS visar på en svarsfrekvens av ca 64%. En avgörande

faktor tycks här vara frihet från tidspress i den muntliga provsituationen. Flera elever svarade

snabbt och spontant fel alternativ, men när jag bad dem att kontrollera sitt svar ändrade de sig.

Med andra ord hjälpte jag dem här att fokusera på frågan. Ett par elever behövde mer aktiv

hjälp för att fokusera vad som var viktigt i val av alternativ. Här förekom diskussioner om vad

termometern egentligen behövde visa för att kunna besvara frågan. Dessa resonemang var

längre, men eleverna fick ventilera olika idéer och kom på så sätt fram till rätt svarsalternativ.

Liknande möjligheter saknas totalt i den skriftliga provsituationen. Det visar återigen på att

fler aspekter än just elevernas kunskap i naturvetenskap spelar in när de besvarar frågor i en

provsituation.

Artefakters betydelse

En viktig del av min undersökning har varit bruket av artefakter. Med hjälp av artefakter kan

eleverna få ett stöd i sitt tänkande i och kring en situation. Artefakten i sig är en hjälp för

människan att hantera olika situationer. Använder man denna artefakt även i en teoretisk

situation kan den fungera som ett stöd för minnet och ett redskap att visualisera verkligheten

med. Den stödjande artefakten kan vara allt från en bild till konkreta verktyg. I situation N9

valde jag att ersätta den bild eleverna i TIMSS använt med motsvarande föremål. Även om

eleverna här inte fick möjlighet att praktiskt försöka filtrera de lösningar och blandningar som

presenterades, hade de alla använt tratt och filter, visste hur de fungerade och kunde därmed

använda dessa som ett stöd för tanken när de skulle välja alternativ. Om artefakten ifråga skall
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kunna vara ett stöd för tanken är just det viktigt, att eleverna praktiskt har använt denna

tidigare. Är redskapen helt okända för dem och om de inte känner igen den praktik där de

utvecklats, blir givetvis användandet av redskapen betydelselösa. I en sådan situation har

artefakten inte medierat något om omvärlden till eleven och kan då inte heller användas i

andra sammanhang. För att artefakten skall bli betydelsefull måste eleven ha mött och tagit

del av den i interaktion med andra människor.

I situation I12 blir avsaknaden av ett sådant möte tydligt. Situationen är baserad på en praktisk

övning innehållande ett antal redskap, men i både den skriftliga provsituation TIMSS erbjöd

och den muntliga jag genomfört fick eleverna endast använda en bild av dessa. Eleverna i min

undersökning hade inte använt sig av den experimentella situationen som visas. Bristen på

erfarenhet gör att bilderna inte medierar något till eleverna och de kan av den orsaken inte

lösa uppgiften. I ett sammanhang där de olika deltagande artefakterna och begreppen hade

presenterats praktiskt tillsammans med en kommunikativ stötta kunde situationen ha blivit

något helt annat. Då skulle eleven i interaktion med människa och artefakt kunnat skapa en

förståelse av den experimentella situationen som nu saknades i I12.

Naturvetenskapliga prestationer

I situation N9 finns det inga krav på att eleverna skall kunna den naturvetenskapliga sidan av

deltagande ämnen. Alla ämnen, förutom kopparsulfat, är hämtade från elevernas vardag och

beskrivningar av ämnena kommer därmed också från vardagen. Detta signalerar till eleven att

uppgiften befinner sig i en vardaglig diskurs och inte i en naturvetenskaplig. När vi talade om

lösningar och blandningar användes både naturvetenskapliga och vardagliga förklaringar om

vartannat. Oftast på så sätt att eleven först försökte ge en naturvetenskaplig förklaring och

sedan förtydligade denna förklaring med hjälp av vardagliga förklaringar och exempel. Den

vardagliga diskursen kan i denna uppgift emellertid leda till ett naturvetenskapligt korrekt

svar, men det går att ifrågasätta om det var detta provkonstruktören önskade. Nu visade det

sig att eleverna i min undersökning klarar även den naturvetenskapliga sidan av uppgiften

med dess begrepp och kan därför ge rätt svar med naturvetenskapliga motiveringar.

Det framgår av denna studie att när eleverna har arbetat med lösningar och blandningar i no-

undervisningen har läraren presenterat exempel som varit vardagsanknutna. Kanske har inga

av exemplen varit hämtade från kemin? I så fall skulle detta kunna förklara elevernas

beskrivningar och exempel. Precis som provkonstruktörer gärna ger naturvetenskapliga frågor
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en vardaglig anknytning tror jag att no-lärare gärna ger sin undervisning en vardaglig

anknytning för att få eleverna att känna igen sig. Vad detta leder till vore intressant att

diskutera, det ligger emellertid utanför ramarna för detta arbete.

I situation J7 visade det sig att ingen av eleverna kunde förklara begreppet varmblodig och att

endast två elever kunde ge en någorlunda definition av begreppet kallblodig. Flera elever som

inte visste vad begreppen varmblodiga/kallblodiga djur stod för försökte ändå härleda dessa ur

namnen, alltså att ett varmblodigt djur är varmt med innebörden varmare än något annat och

tvärtom för kallblodiga. Denna tanke är historiskt sett inte så konstig då begreppet varmblodig

uppstått ur tanken att varmblodiga djur alltid är varmare än den omgivande temperaturen

(Travers, 1996). Det fanns även elever som kopplade begreppen till en vardagsdiskurs med

kallblodiga människor eller varmblod och kallblod bland hästar. Inom naturvetenskapen finns

flera andra begrepp för varmblodiga och kallblodiga djur, ex. ektoterma och endoterma djur.

Kanske skall man i no-undervisningen i grundskolan fundera på att byta begrepp för att

förtydliga den naturvetenskapliga diskursen? Just begreppet endoterm  kommer eleven

förmodligen att stöta på inom skolämnet kemi och det kan därför vara ett lämpligt begrepp att

introducera redan/även här.

I övrigt skiljer sig inte mina resultat nämnvärt från de Schoultz (2000) fått fram genom sina

studier. Eleverna har även i min undersökning visat att missförstånd av ett ord eller en mening

kan försvåra deras möjlighet att prestera, ur ett naturvetenskapligt perspektiv, korrekt. De

använder till större del ett vardagligt språk med dess semantik i sina förklaringar och

motiveringar istället för ett naturvetenskapligt. Detta trots att situationerna ifråga var uttalat

naturvetenskapliga och att jag hade informerat dem om att jag ville höra lite om hur de

resonerade i olika naturvetenskapliga frågor. Trots detta kom även mina elever i tre av fyra

situationer fram till ett naturvetenskapligt korrekt svar, sett utifrån TIMSS alternativ till

frågorna.

Jämförelse mellan flickors och pojkars prestationer

När jag läste TIMSS resultat gav det en bild av ett förväntat utfall av flickors och pojkars

prestationer. Det gjorde att jag i min undersökning räknade med att finna märkbara skillnader

mellan flickors och pojkars prestationer i de fyra situationerna, främst i situationerna I12 och

I13. Jag förväntade mig att se skillnader både i val av svarsalternativ och resonemangen runt

dem. Denna beräkning förstärktes av undersökningar gjorda av Staberg och Ramstedt.
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Staberg har i en longitudinell undersökning av klasser i grundskolans högre år visat på att

flickor har svårare för bl.a. fysik än vad pojkar har (Staberg, 1992). Ramstedt har i en

omfattande undersökning om centrala och nationella prov visat på att fysikuppgifter oftast är

anpassade till pojkar (Ramstedt, 1996). Mitt resultat förvånade mig. Jag kan inte finna några

markanta skillnader mellan flickors och pojkars prestationer, vare sig bland svarsalternativ

eller resonemang. De använder liknande förklaringar, motiveringar och exempel i alla de

olika situationerna.

Vad detta resultat beror på kan jag bara göra gissningar om. En kan vara att den

kommunikativa situationen kan ha påverkat situationen på så sätt att jag styrt in eleverna i ett

visst sätt att tala om uppgifterna. Jag kan dock inte finna något i mitt intervjumaterial som

tyder på att mina frågor är ledande till ett eller annat svar. Om klassen som de deltagande

eleverna kommer ifrån var en klass som tillbringat nio år i grundskolan tillsammans, med

samma lärare och därmed samma undervisning kanske en del av förklaringen skulle kunna

ligga där. Detta antagande stämmer emellertid inte heller. Tittar man på mitt urval har jag valt

en klass som är sammansatt av elever från flera olika skolor, dvs denna klass har endast

funnits i ett år. Kan pendeln ha vänt sedan Staberg och Ramstedt gjorde sina undersökningar

så att skolans naturvetenskapliga undervisning idag riktas till både pojkar och flickor?

Kanske. Det är sex år sedan TIMSS genomfördes, den nya läroplanen Lpo 94 hade då varit

aktuell i knappt ett år. Idag är förhoppningsvis Lpo 94 väl implementerad och kanske har

detta lett till positiva förändringar? Kanske är naturvetenskapen på väg att bli ett jämställt

ämne? Som kvinna med ett naturvetenskapligt intresse hoppas jag att så är fallet.

Vidare diskussion

En annan intressant diskussion att föra vidare utifrån denna undersökningen är frågan om

vilken kunskap som eftersöks i provsituationer som t.ex. TIMSS. Här är ytterligare en

undersökning som pekar på de stora skillnaderna mellan muntliga och skriftliga prov, men det

är inte bara denna aspekt som bör fokuseras. TIMSS ena teoretiska del består som jag visat

endast av flervalsfrågor. Vad visar dessa egentligen på för kunskap? Vad IEA har för syfte

med flervalsfrågorna i TIMSS framgår inte i de rapporter jag haft till förfogande. Finns

svarsalternativen där för att stödja eleven i sin närmaste utvecklingszon? Svarsalternativen

kan fungera stimulerande och vara en sorts skriftlig stötta för elevens tankeverksamhet och

motivera en analys av alternativa svar till uppgiften. Det kan även vara så att TIMSS endast

vill undersöka elevens utantillkunskaper, dvs eleverna skall välja det alternativ de känner
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igen. Problemet med flervalsfrågor, som jag ser det, är att de kan uttrycka ren tur. Eleven

chansar och lyckas pricka in rätt svarsalternativ. TIMSS innehåller även en del uppgifter där

eleverna skall formulera sina svar själva. Som tidigare visats kanske detta bara ger uttryck för

svårigheter att formulera sig skriftligt under tidspress och inte på naturvetenskaplig kunskap.

Exemplen går att göra många och listan kan bli lång, men innan fler prov utförs måste vi börja

fråga oss vad de egentligen mäter. Kan vi överhuvudet taget testa elevers kunskaper inom ett

ämne?

Avslutning

Det framskrivna syftet med TIMSS är att på både ett nationellt och internationellt plan kunna

beskriva och jämföra elevers prestationer och inställning till matematik och naturvetenskap

(Skolverket, 1996b). Genom TIMSS har det därmed skapats ett omfattande material över bl.a.

elevers prestationer utifrån ett antal frågor i naturvetenskap. Det jag vill uppnå med min

studie är inte att ifrågasätta varför TIMSS genomfördes, på vilka grunder, vad låg bakom

frågeval och formuleringar och vilken kunskapssyn TIMSS har. Mitt mål är att använda de

frågor som presenterats i TIMSS i ett annat sammanhang och se om samma eller annorlunda

resultat uppstår och försöka förklara vad eventuella skillnader i utfall kan bero på. Med andra

ord se hur den kommunikativa situationen påverkade elevernas prestationer. Min avsikt har

därmed inte varit att döma ut det ena eller andra sättet att pröva elevers kunskap. Som skolan

ser ut idag med bl.a. krav på betygssättning måste någon sorts bedömning av elevernas

kunskap ske. Skolans resurser räcker inte till för att ersätta skriftliga prov med muntliga och

med en eftersträvad individualisering skulle kanske inte alla elever vinna på detta heller. Jag

ser därför muntliga och skriftliga prov i olika former som komplement till varandra. Det

viktigaste är att ingen provsituation genomförs utan eftertanke och ifrågasättande.
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Bilagor
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 Bilaga 1

Till föräldrar

Hej!

Jag heter Lise-lotte Stensson och jag går min sista termin på grundskollärarprogrammet,

Campus Norrköping. Under denna termin kommer jag att skriva mitt examensarbete, en CD-

uppsats inom ämnet Naturvetenskap i ett skolperspektiv. En del i denna uppsats är en

undersökning av elevers svar i olika naturvetenskapliga frågor. För att kunna genomföra

denna undersökning måste jag intervjua ett antal elever, ca 10 elever. Dessa intervjuer

kommer att spelas in på bandspelare för att senare skrivas ut. Jag är den enda som kommer att

ha tillgång till banden och i uppsatsen kommer elevernas identitet att skyddas, dvs inga namn

eller kopplingar till eleverna kommer att finnas. Skolans eller berörda lärares namn kommer

heller inte att nämnas, utan endast elevernas årskurs. För att få göra dessa intervjuer behöver

jag ert skriftliga tillstånd och elevens tillåtelse. Ingen blir tvingad att delta, utan alla intervjuer

är på frivillig basis.

Om det är något ni undrar över så ta gärna kontakt med mig via mail: (e-mail adress) eller

telefon: (telefonnummer).

Med vänliga hälsningar

Lise-lotte Stensson

? Vi tillåter intervju med ____________________________________ (elevens namn).

? Vi tillåter inte intervju.

_________________________________________________

DatumUnderskrift

Tack på förhand!

Svar önskas senast måndag 27/8 –01. Svarsblanketten lämnas till (lärarens namn).
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Bilaga 2

Intervjuguider

Inledning:

- Presentation

- Syftet med intervjun

- Forskningsetik

- Bandspelaren

- Resultatet – transkribering, redovisning i uppsats

- Några frågor?

Situation N9:

Material: bandspelare, en tratt samt ett filter, de olika svarsalternativen från TIMSS-fråga N9

på ett fristående papper.

- Kan du berätta för mig vad det här är för något?

- Vad kan man använda en sådan till?

- Vet du vad filtrering är?

- Brukar ni laborera i kemin?

- Har ni använt tratt och filter någon gång?

- Vet du vad blandning och lösning är?

- Nu skall du få förslag på några olika ämnen av mig. Läs genom dem noga.

- Är det något du inte vet vad det är?

- Vilken av dom här blandningarna och lösningarna kan man skilja från varandra genom

filtrering? Vilken av dom här blandningarna och lösningarna kan man dela isär genom att

använda tratten och filtret?

Situation I12:

Material: bandspelare, bilder föreställande uppställningar från en fysiklaboration förstorade

från TIMSS-fråga I12.
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- Brukar ni laborera i fysiken?

- Vad gör ni då?

- Vet du vad ett lutande plan är?

- Har ni använt lutande plan någon gång? Vad gjorde ni då?

- Jag har ett antal bilder här som visar en fysiklaboration. Om vi tittar på bilderna, vad

föreställer de? Gå genom bilderna, vad de föreställer osv.

- Nu skall du få en hypotes av mig. Vet du vad en hypotes är?

- Läs genom hypotesen noga:

Ju tyngre vagnen är desto större är dess hastighet vid slutet av det lutande planet.

- Om du nu skulle testa den här hypotesen för att se om den var sann? Vilka tre av de här

uppställningarna borde du använda för att visa om hypotesen är sann eller inte?

- Vad är viktigt att tänka på?

- Berätta för mig hur du skulle göra.

Situation J7

Material: bandspelare, TIMSS-fråga J7

- Kan du berätta för mig vad ett varmblodigt djur är?

- Är du varmblodig? Kan du ge exempel på några varmblodiga djur?

- Kan du berätta för mig vad ett kallblodigt djur är?

- Kan du ge exempel på ett kallblodigt djur?

- Vad skiljer ett varmblodigt djur från ett kallblodigt djur?

- Nu skall du få en fråga här på ett papper. Läs genom den noga.
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- Är det något du inte förstår?

- Vilket svar tycker du stämmer bäst? Varför då?

Situation I13

Material: bandspelare, bild på fem olika termometrar förstorade från TIMSS-fråga I13

- Vet du vad du har för kroppstemperatur?

- Hur kan du mäta den?

- När kan man behöva mäta sin kroppstemperatur?

- Vet du vad man har för kroppstemperatur när man har feber?

- Hos sjuka människor kan kroppstemperaturen ligga mellan 36°C och 42°C.

- Framför dig finns en bild på fem termometrar. Om jag vill mäta temperaturen på en sjuk

människa, vilken borde jag använda?


