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Inledning 
För att kunna komma underfund med ett naturfenomen har människan historiskt 
sett konstruerat olika mentala modeller i syfte att förenkla och förstå fenomenets 
karaktär utifrån sin vardagserfarenhet. Ganska ofta avviker dessa konstruerade 
uppfattningar och föreställningar från de allmänt accepterade inom 
naturvetenskapen. Dessa avvikande uppfattningar kallas inom fysikdidaktik för 
vardagsföreställningar och kan vara svåra att bearbeta och därmed ett eventuellt 
hinder för inlärning av nya mer avancerade kunskaper. Ljud är ett sådant fenomen 
där förståelsen för dess naturvetenskapliga förklaring utgör en utmaning för många, 
även gymnasieelever och universitetsstudenter, trots dess starka interaktion med 
vardagen. Följaktligen är det viktigt att lärare känner till vilka felaktiga 
föreställningar elever har samt hur dessa kan tacklas. 

För att fullkomligt kunna begripa den fysikaliska tolkningen av ljud krävs en god 
förståelse för en rad olika fysikaliska storheter samt relationen mellan dem. Eleverna 
förväntas därför ha en abstraktionsförmåga på hög nivå. Detta ställer i sin tur 
särskilda krav på skolans fysikundervisning. Den måste bland annat kunna ge eleven 
en möjlighet att förstå kopplingen mellan naturfenomenen och deras fysikaliska 
modeller. Därför bör undervisningen bedrivas på så sätt att den synliggör för eleven 
denna vitala koppling, vilket uppnås genom kvalitativa resonemang och 
diskussioner där eleverna uppmuntras till att vara aktiva deltagare. 

Vilka missuppfattningar som finns hos gymnasieelever samt hur dessa kan bearbetas 
är frågeställningar som denna litteraturstudie kommer att besvara. Detta genom en 
analys vetenskapliga artiklar i vilka elevers förståelse av ljudfenomenet studerats. 
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1 Bakgrund 
I bakgrundsdelen presenteras först några utgångspunkter såsom olika 
lärandeperspektiv samt vad som menas med begreppet missuppfattning. Dessutom 
ges en kort genomgång av de för studien viktigaste fysikaliska begreppen och 
definitioner, samt en kort historikgenomgång kring utvecklandet av den 
vetenskapliga ljudföreställningen. Därefter presenteras gällande styrdokument som 
reglerar undervisningen av ljudbegreppet. Avslutningsvis ges en kort översikt kring 
ämnesdidaktisk forskning som bedrivits inom ämnet, samt de 
undersökningsmetoder som använts eller refererats i denna studie. 

1.1 Perspektiv på lärande 
Med perspektiv på lärande menas olika infallsvinklar från vilka vi kan närma oss 
förståelsen av hur människor skaffar sig nya kunskaper. I pedagogiska och 
psykologiska forum talas det ofta om tre olika lärandeperspektiv: Behaviorism, 
konstruktivism och det sociokulturella perspektivet (Dysthe 2003). Dessa tre 
perspektiv har olika konsekvenser, dels på hur man definierar kunskap, men också 
på hur undervisningen bör bedrivas. 

Enligt behavioristiska perspektivet är kunskapen objektiv och kvantitativ, och finns 
utanför eleven. Den kan delas, avgränsas och lärs in som ackumulation genom 
stimulans- och responsprocesser. Den mest påtagliga konsekvensen av detta synsätt 
på undervisningen är att lärandet behöver ske sekventiellt, hierarkiskt samt lika 
gärna individuellt (Dysthe 2003). 

Inom konstruktivismen konstrueras kunskapen genom individuella processer och 
lärande sker genom en så kallad aktiv konstruktionsprocess. Den består av att man 
först tar emot information, tolkar den, knyter ihop den och jämför med vad man 
tidigare vet för att, om så behövs, omorganisera sina inre mentala strukturer så att 
den nykonstruerade kunskapen kan passa in (Dysthe 2003). En slutsats av detta är att 
elevens förmåga att tänka och forma olika begrepp uppstår i situationer där eleven 
aktivt prövar sig fram. Sjøberg (2009) skriver: ”När vi lär kan vi aldrig bara ta över 
andras kunskaper eller färdigheter, utan vi måste själva vara aktiva konstruktörer” (Sjøberg 
2009, s. 42). 

Dagens svenska skola genomsyras av det sociokulturella perspektivet som 
konstruerades först av psykologer, främst i USA och Ryssland, men som så 
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småningom fullföljdes av antropologer, sociologer och pedagoger från hela världen 
(Dysthe 2003). Perspektivet bygger på bidrag från John Dewey (1859-1952), George 
H. Mead (1863-1931), Lev. S. Vygotskij (1896-1934) och Mikhail Bakhtin (1895-1975), 
och enligt samtliga dessa teoretiker sker lärande i interaktion och samverkan mellan 
människor. Man insåg alltså att man behöver en till social dimension till det 
konstruktivistiska synsättet för att bättre kunna förstå lärandet (Andersson, 2012). En 
konsekvens av detta perspektiv på kunskapen är att den konstrueras genom praktisk 
aktivitet i en kulturell gemenskap vilket betyder att kunskap är beroende av den 
historiska, sociala och kulturella kontexten den är en del av (Dysthe 2003). 
Författaren skriver vidare att:  

”I stället för att fråga vilka slags kognitiva processer och strukturer som är 
involverande i lärande, frågar de vilket slags social aktivitet och deltagande som ger 
den rätta kontexten för att lärande skall ske.” (Dysthe 2003, s. 47) 

Detta innebär att skolans verksamheter, som är en av de största lärandekällorna, 
behöver utformas på så sätt att den kan möta kraven som sälls från detta 
lärandeperspektiv. 

Sett från detta perspektiv, betonas lärarens roll i klassrummet som väldigt central där 
han/hon fungerar som bäraren av det naturvetenskapliga innehållet, och som 
förväntas introducera det på ett begripligt sätt för eleven (Andersson 2012).  

En radikal inriktning inom det sociokulturella perspektivet är enligt Sjøberg (2009) 
att kunskap kan uppfattas som subjektiva och tillfälliga föreställningar. En direkt 
följd av detta är att alla föreställningar blir likvärdiga, och i den meningen kan man 
då inte tala om ”missuppfattningar”. Om detta skriver författaren, vilket också är vår 
utgångspunkt i denna studie, att ”verkligheten, faktiskt och objektivt existerar, men att vår 
förståelse av den är socialt konstruerad” (Sjöberg, 2009, s. 299). 

1.2 Vardagsföreställningar som missuppfattningar 
De flesta ut av naturfenomenen som vi dagligen upplever består oftast av komplexa 
processer som kräver olika typer av teoretiska färdigheter för att på rätt sätt kunna 
uppfatta och förklara dem. Oftast utvecklar man felaktiga föreställningar av dessa 
komplexa fenomen som inom olika vetenskapliga diskurser kallas för 
vardagsföreställningar. Dessa vardagsföreställningar karaktäriseras bland annat av 
att vara omedvetna och situationsbundna, medan de naturvetenskapliga är 
medvetna och generella (Andersson 2001). Enligt Sjøberg (2009) finns det två olika 
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beteckningar med vilka elevers vardagsföreställningar kan pekas ut: ”Alternative 
Paradigms” och ”Misconceptions”. Dessa två paradigm bygger på olika teorier och bär 
därför med sig olika pedagogiska konsekvenser, varför de även är teoretiskt laddade. 
Den första beteckningen, som kan översättas till ”alternativa referensramar”, vilar på 
teorin att barns uppfattningar, även om de avviker från de vetenskapliga, är för dem 
själva reella och likvärdiga. Ser man på kunskapskonstruktion utifrån ett 
processperspektiv blir barns ”felaktiga” uppfattningar väsentliga och oundvikliga 
samt viktiga byggstenar i formandet av nya kunskaper (Ekstig 1990). Detta synsätt 
kan enligt Sjøberg (2009) inte anammas i undervisningen av de naturvetenskapliga 
ämnen som genomsyras av rätta och sanna teoretiska föreställningar. 

Vad det gäller den andra beteckningen på vardagsföreställningar, ”misconceptions” 
menas felaktiga uppfattningar som avviker från dagens gällande naturvetenskapliga 
beskrivningar. Detta synsätt poängterar existensen av objektivt rätta och sanna 
föreställningar där andra idéer, uppfattningar och föreställningar som avviker från 
dem betraktas som felaktiga och måste därmed bygga på någon typ av missförstånd 
(Sjøberg 2009). Med missförstånd menas att eleven missförstår undervisningen, gör 
felaktiga observationer som leder till felaktiga slutsatser, eller helt enkelt använder 
logiken på fel sätt. De pedagogiska konsekvenserna av detta paradigm är att 
undervisningen måste arrangeras så att den ger eleven tillfälle att använda rätt logik 
och göra rätta observationer, samt att det vetenskapliga innehållet görs mera 
tillgängligt för eleven. Andersson (2001) skriver: 

”Lärarens ansvar är att skapa möjligheter för eleverna att ta steget från vardaglig till 
naturvetenskaplig förståelse och vidareutveckla den senare så långt det går. Detta kräver 
bl.a. att läraren har goda ämneskunskaper och insikter i hur elever tänker och lär i olika 
sammanhang” (Andersson 2001, s.9). 

1.3 Teorigenomgång av ljud- och vågrörelsebegrepp 
Ljud kan definieras som oscillerande trycksvängningar som utbreds genom ett 
medium i form av mekaniska vågor. Begreppet involverar longitudinella vågor med 
olika frekvenser som innefattar infraljud, för människor hörbart ljud och ultraljud. 

För att illustrera, analysera och förklara ljudfenomenet används vågrörelsemodellen. 
Denna modell är central inom klassisk fysik där den beskriver såväl mekaniska som 
elektromagnetiska vågor. Modellen definieras som en organiserad störning som 
färdas med en viss våghastighet (Knight 2008). Denna störning kan överföras utan att 
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det sker någon förflyttning av mediet, dock oscillerar mediet kring ett jämviktsläge 
och dess maximala förflyttning från detta jämviktsläge kallas för amplitud. 

Vågrörelse delas in i två huvudtyper, den transversella och den longitudinella.  Den 
första avser vågor i vilka störningar oscillerar vinkelrät mot vågens färdriktning. Ett 
exempel på en transversell mekanisk våg är en gitarrsträng som får en störning 
genom plockning eller tänjning. I en longitudinell våg oscillerar partiklarna parallellt 
med vågens färdriktning. Ljud är ett exempel på denna vågtyp där ett 
luftmolekyllager trycks mot lagret jämte och så vidare. 

Vattenvågor har egenskaper av både transversell och longitudinell vågrörelse, då 
vattenytan rör sig upp och ner vertikalt samtidigt som vattenmolekylerna rör sig 
både vinkelrätt mot, och parallellt med färdriktningen (Jönsson & Nilsson 2008). 

Med hjälp av vågrörelsemodellen kan ljudegenskaper, såsom utbredningshastighet, 
definieras och studeras. Ljudets utbredningshastighet v är då relaterad till 
våglängden ! (som anger avståndet mellan två successiva punkter i samma 
rörelsetillstånd) och frekvensen f (som anger antalet svängningar per sekund) enligt 

sambandet 𝑣 = 𝜆𝑓.  

Ljudhastigheten kan även relateras till det medium ljudet utbreder sig i. 
Ljudhastigheten för en sträng beror av strängens linjära densitet enligt: 

 𝑣! =
𝑇𝑠
𝜇   [ms-1]  (1) 

där Ts anger spänningen i strängen och 𝜇 den linjära densiteten enligt: 

 𝜇 = !
!
  [kgm-1]  (2) 

där m är strängens massa och l är strängens längd (Knight 2008). 

I solida material beror ljudhastigheten på mediet enligt: 

 𝑣! =
𝑌𝑠
𝜌    [ms-1]  (3) 

där Ys är materialets elasticitetsmodul och " är materialets densitet (Faughn & 
Serway 2006). 

Eftersom vågor utbreder sig, sker en transport av energi där intensiteten I, kan 
definieras som transporterad energi W, per tids- och areaenhet, t respektive A enligt: 

 𝐼 ≡ 𝑊
𝐴𝑡   [Jm-2s-1]  (4)  
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1.4 Ljudbegreppets idéhistoria 

1.4.1 Ljudets natur 
De tidigaste vetenskapliga undersökningarna av ljudets natur spåras tillbaka till 
Pytagoras tid (580-500 f.Kr.). Skrivningar från Boethius avslöjar att Pytagoras blev 
intresserad av ljudfenomenet då han vid ett tillfälle passerade förbi en smed och 
observerade att ljudtoner från olika hammares slag varierade, ibland ”behagligt” 
(konsonant) och ibland ”obehagligt” (dissonant). Pytagoras kom sedan fram till att 
hammare som gav upphov till harmoniska toner hade viktsförhållanden som var 
enkla heltalskvoter (Caleon & Subramaniam 2007). 

Ljud som vågor är en föreställning som tros ha förekommit mycket tidigt. Thomas 
(1995) skriver att tidiga observationer har visat att ljud uppkommer då källan sätts i 
vibration, som i sin tur sätter det omgivande mediet i rörelse. Dessutom kände man 
till att ljudet kan fortplanta sig båda genom fasta, flytande och gasformiga medier. 
Till exempel observerades att en vibrerande strängs rörelse fortplantades till andra 
närliggande strängar endast genom luft. 

Enligt Caleon & Subramaniam (2007) gjordes inga ytterligare stora framgångar som 
dokumenterats förrän år 1638 då Galileo Galilei publicerade sin bok ”Dialogue 
Concerning two New Sciences”, i vilken Galilei föreställde sig ljudvågor som 
vattenvågor. 

I ”Harmonicorum Libri”, skriven år 1636 av den franska matematikern, Marin 
Mersenne, definierades ljud som en störning i ett medium. Trots att flera forskare 
stödde vågteorin, ledde frånvaron av påvisbara rörelser i luft till andra alternativa 
förslag. Ett exempel är att ljud består av ett flöde av osynliga partiklar som 
transporteras från källan till örat. Detta synsätt relateras tillbaka till 1600-talets 
franska naturfilosof och astronom Pierre Gassendi (Caleon & Subramaniam 2007).  

1.4.2 Ljudets utbredning och mediets roll 
Den tyska vetenskapsmannen, 1600-talets Athanasius Kircher var först med att 
studera mediets roll i ljudets utbredning. Tillsammans med Otton Von Gericke 
utförde han ett experiment med en luftpump där de lade en ringklocka i en 
glasbehållare från vilken all luft tömdes ut. På grund av ett läckage i pumpen som 
användes, hade inte all luft blivit tömd från behållaren. Detta gjorde att ljudet 
fortfarande kunde höras och därmed drog Kircher och Gericke den felaktiga 
slutsatsen att ljudet inte behövde något medium för att transporteras. Men under 
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samma århundrade utförde Robert Boyle, tillsammans med Robert Hooke, samma 
experiment, men med en annan luftpump. De observerade att ljudet från klockan 
tonades ut i takt med att luften tömdes ut ur kärlet, och därmed drog de slutsatsen 
som presenterades i ”The Spring and Weight of the Air”, som publicerades år 1660, att 
ljud inte transporteras i vakuum (Suplee 2000). Ungefär 30 år senare presenterade 
Isaac Newton en utförlig teoretisk förklaring av mekaniken hos ljudvågen. I 
”Principa”, som publicerades år 1687, förklarade Newton att pulser utbreder sig 
genom en fluid som medium där partiklar vibrerar fram och tillbaka. Dessutom 
konstaterade Newton att utbredningen av ljud, i vilket medium som helst, enbart 
beror av mediets fysikaliska egenskaper såsom elasticitet och densitet (Caleon & 
Subramaniam 2007). 

Vad gäller bestämning av ljudets hastighet gjordes de första försöken på 1600-talet av 
Marin Mersenne. Försöket gick ut på att mäta tidsskillnaden mellan blixten och 
ljudet från en kanon som avfyrades på stort avstånd. Mätningarna visade att 
hastigheten var 316 m/s. 

Mersenne förstod också att tonhöjd måste bero på ljudets frekvens, men på grund av 
brist på lämplig metod kunde han inte bekräfta sin teori. Det dröjde fram till början 
av 1700-talet då fransmannen Joseph Savuer kunde härleda frekvensen. Detta genom 
att studera svävningar som uppstår mellan orgelpipor (Suplee 2000). 

1.5 Styrdokument 
I detta avsnitt diskuteras styrdokument som reglerar ljud och andra relaterade 
begrepp i den svenska gymnasieskolans fysikundervisning. 

När denna studie gjordes genomgick den svenska gymnasieskolan en skolreform där 
gällande läroplaner och kursplaner förnyades. Enligt de gamla läroplanerna, Lpf-94, 
nämns ljudbegreppet i kursplanerna för Fysik B under uppnående mål som lyder enligt 
följande: 

”eleven skall […] ha kunskap om elektriska och magnetiska fält, induktion, mekaniska och 
elektromagnetiska vågor och deras egenskaper samt kunna beskriva några tillämpningar inom 
dessa områden.” (Skolverket n.d.) 
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I de nya kursplanerna, GY-11, har ljudbegreppet fått en mer precis definiering av det 
som undervisningen skall ta upp. Under Fysik 2-kursens 1  läroplan står att 
undervisningen skall innefatta: 

• Harmonisk svängning som modell för att beskriva fenomen inom vardag och teknik. 
• Reflektion, brytning och interferens av ljus, ljud och annan vågrörelse. 
• Stående vågor och resonans med tillämpningar inom vardag och teknik. 
• Orientering om ljudstyrka och dopplereffekt. 

(Skolverket 2012) 

Vi ser här att ljudbegreppet är ett obligatoriskt moment, såväl i gamla som nya 
läroplaner, vilket motiverar valet av ämne för denna studie. 

1.6 Forskningsöversikt 
Under de senaste 30 åren har forskningen om elevers och lärares förståelse av 
naturvetenskapliga begrepp kommit upp till omkring 7 700 studier (Houle & Barnett 
2008). Vad det gäller forskning med fokus på mekaniska vågor kopplad till 
undervisning, skriver dock Tongchai et al. (2009) att den är mycket liten. Trots det 
har en del studier som bedrivits på olika skolnivåer, avslöjat att elever och studenter 
besitter svårigheter vad det gäller begreppsförståelse inom ljudområdet. 

Vad det gäller orsaker bakom elevers missuppfattningar skriver Houle & Barnett 
(2008) att tidigare studier har visat att redan från tidig ålder försöker barn utveckla 
egna teorier och mentala modeller i syfte att förklara sina egna erfarenheter och 
observationer. Merparten av barnens teorier strider dock mot dagens 
naturvetenskapliga, vilket även bekräftas av Merino (1998) som menar att elever har 
en vilja att studera ljudets natur för hastigt och detta medför en adoption av enkla 
idéer som inte möter den komplexitet som finns i fenomenet. 

En annan orsak till elevers missfattningar är enligt Leite & Afonso (2000) kopplad till 
själva fysikundervisningen, där användningen av grafer, illustrationer och modeller 
kan tvinga tillbaka tidigare ovetenskapliga konstruerade föreställningar. Podolefsky 
och Finkelstien (2006) menar att trots analogiernas vetenskapliga och didaktiska 
legitimitet har de alltid vissa begränsningar och potentiella fällor som kan leda till 
oönskade uppfattningar hos eleven. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Motsvarar gamla Fysik B-kursen	  
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Forskning med syfte att kartlägga eventuella missuppfattningar av ljudbegreppet 
bland gymnasieelever är begränsad, inte minst i den svenska gymnasieskolan. Det 
finns dock ett begränsat antal internationella studier som genomförts på olika 
skolnivåer men med ett fysikinnehåll som är jämförbart med den svenska 
gymnasieskolans. Dessa studier ingår som en del av detta arbetes systematiska 
litteraturstudie och behandlas därför i kapitel 4. 

Ytterligare studier som också tar upp förståelsen av ljudfenomenet, men som 
behandlar fysik på högre nivå, är (Wittmann 2002), (Kennedy & De Bruyn, 2011) och 
(Neuhoff & Mcbeath 1997). I dessa studier undersöks studenters uppfattningar av 
ljudbegrepp såsom dopplereffekt, kopplade till giltiga matematiska abstrakta 
definitioner som undervisas på universitet. 

Forskning kring bearbetning av elevers missuppfattningar av ljudbegrepp är än mer 
begränsad. De studier som finns utgör dock en del av den systematiska 
litteraturstudien och tas därför upp i kapitel 4. 

För att kunna undersöka ett fenomen använder forskare olika vetenskapliga metoder 
där valet beror på en rad olika aspekter såsom fenomenets natur men också på olika 
möjligheter/begränsningar. De vanligaste metoderna består av olika typer av 
enkätundersökningar och intervjuer (en utförligare beskrivning ges i avsnitt 1.8). 
Både enkäter och intervjuer kan genomföras som före (pre) och efter (post) 
undervisningen. I studier vars syfte består av att bearbeta elevers missuppfattningar 
är observationer av elevers gruppdiskussioner även en vanligt förekommande 
metod. 

1.7 Den systematiska litteraturstudien som metod 
Den systematiska litteraturstudiemetoden används främst i syfte att åstadkomma en 
sammanställning av viktiga data från redan genomförda empiriska studier. Dessa 
studier genomgår en kvalitetsgranskning och analys för att därefter, 
fenomenologiskt, lyfta fram viktiga fynd inom området som berörs av studiens syfte 
och frågeställningar (Forsberg & Wengström 2003). Författarna menar att resultat 
från enstaka studier blir mer användbara och tillförlitliga vid sammanvägning. 

Dessutom pekar författarna ut vissa kriterier som en systematisk litteraturstudie 
behöver uppfylla, vilka har tagits fram dels av SBU (Statens beredning för medicinsk 
utvärdering) men också av andra områdesexperter. Dessa är bland annat: 
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• klart formulerade frågeställningar 
• tydligt beskrivna kriterier och metoder för sökning och urval för artiklar 
• alla relevanta studier är inkluderade 
• studierna är kvalitetsbedömda 
• Svaga studier har uteslutits 

[…] 
• försök görs att identifiera alla relevanta forskningsstrategier inom ett område 
• en systematisk bedömning av varje studies validitet görs 

[…] 
• tydliga inklusions- och exklusionskriterier som bestämmer val av studier 
• presentation av varje vald studies metodval och resultat 
• presentation av alla exkluderade studier och motiveringar till varför dessa har valts bort 

(Forsberg & Wengström 2003, s. 27-28). 

De ovan listade kriterierna ligger till grund för denna studies metodval vilket 
beskrivs vidare i kapitel 3. 

Etiska aspekter kopplade till den systematiska litteraturstudiemetoden gäller urval 
och presentation av resultat enligt Forsberg & Wengström (2003). Författarna skriver 
att vid val av analysmaterialet är det viktigt att välja ut de studier där etiska 
överväganden har beaktats, att redovisa samtliga relevanta artiklar (även de som inte 
stöder forskarens egen åsikt), och att arkivera artiklarna på ett säkert sätt i tio år. 

1.8 Enkäter och intervjuer som metod 
Artiklarna som utgör huvudreferenserna i denna systematiska litteraturstudie har 
använt sig av tre olika typer av undersökningsmetoder: 1) enkäter med slutna frågor, 
2) enkäter med öppna frågor och 3) strukturerade intervjuer. Nedan ges som 
bakgrund en kort sammanfattning av för- och nackdelar med de ovan numrerade 
undersökningsmetoder. 

1.8.1 Enkäter med slutna och öppna frågor 
Vad gäller enkäter med slutna frågor (flervalsfrågor) är fördelarna enligt Bryman 
(2011) bland annat att de är lätta att hantera både vad gäller att besvara och att 
bearbeta vilket ökar på jämförbarheten i svaren samt att antalet deltagare kan vara 
stort. En annan fördel består av svarsalternativen som kan erbjuda deltagaren en 
bättre förståelse av frågan. Nackdelarna enligt Bryman är till exempel att det kan 
vara svårt att formulera lämpliga svarsalternativ som täcker alla möjliga svar. Därför 
kan det vara svårt att exakt veta respondentens sanna reaktioner på en viss fråga. 
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Enkäter med öppna frågor (här inkluderas även frågor som uppmanar respondenten 
att motivera sina val), har enligt Bryman (2011) olika fördelar men också några 
nackdelar. De relevanta fördelarna för denna studie är att respondenten kan svara 
med sina egna ord vilket ger bättre uppfattning kring hurdant han/hon tänker, och 
därmed kan forskaren bedöma respondentens uppfattning och kunskapsnivå lättare. 
Nackdelen är att genomförandet och bearbetning oftast kräver stora tids- och 
ekonomiska resurser varför vissa forskare nöjer sig med en relativt liten 
undersökningsgrupp, vilket i sin tur kan minska studiens validitet. 

1.8.2 Strukturerade intervjuer 
Strukturerade intervjuer går ut på att intervjuaren ställer frågor till deltagarna utifrån 
ett i förväg fastställt frågeschema. Styrkan hos denna metod är enligt Bryman (2011) 
bland annat att: 

• frågandet, registreringen och kategoriseringen av svaren blir lättare 
jämförelsevis med traditionella kvalitativa intervjuer, 

• samtliga respondenter får identiska frågor vilket ökar jämförbarheten mellan 
svaren, 

• vid behov, har intervjuaren en möjlighet att ställa uppföljningsfrågor, och 

• intervjuaren har möjlighet att observera andra viktiga aspekter i frågandets 
process, till exempel respondentens osäkerhet. 

De nackdelar som Bryman (2011) nämner vad det gäller denna metodtyp, är att 
strukturerade intervjuer kan ha många möjliga felkällor i form av faktorer som kan 
ha negativ inverkan på en studies validitet. Till exempel variation i intervjuarens 
tonfall som kan skicka olika typer av signaler, respondentens förståelse av frågan, 
och hur intervjuaren registrerar svaren. 
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2 Syfte och frågeställning 
Studiens övergripande syfte är att undersöka, analysera och presentera aktuella 
forskningsresultat om gymnasieelevers missuppfattningar av ljudbegreppet. Detta, 
så att verksamma gymnasielärare i den svenska skolan ska kunna få en inblick i 
möjliga icke vetenskapliga föreställningar, samt effektiva undervisningsmetoder som 
forskningen pekat ut för bearbetning av elevers missuppfattningar. 

Denna studie kommer att söka svara på följande frågeställningar: 

1. Vilka missuppfattningar och förståelsesvårigheter vad gäller ljudbegreppet 
har identifierats genom forskning och vilka är vanligast? 

2. Vilka undervisningsmetoder pekar forskningen ut som effektiva vad det gäller 
bearbetning av elevers missuppfattningar? 
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3 Metod 
I detta kapitel presenteras metodval och gjorda avgränsningar innan resultatet 
sammanställts och systematiserats. 

3.1 Övergripande metodbeskrivning 
Denna studie har skett inom ramen för kursen, Examensarbete inom fysik, 
forskningskonsumtion, 15 hp i vilken den systematiska litteraturstudien är en given 
metod. Forsbergs & Wengström (2003)´s allmänna definition och kriterier för 
systematiska litteraturstudier (se avsnitt 1.7) låg till grund för att designa en konkret 
metod som är anpassade till denna studies frågeställningar. 

För att hitta relevanta artiklar gjordes sökningar i databaserna Eric och Scopus via 
Linköpings Universitetsbibliotek under vårterminen 2012. För att säkerställa att 
endast kvalitetsbedömda studier inkluderas valdes studier av Peer Reviewed-typen. 

För att avgränsa urvalet av funna artiklar konstruerades två stycken urvalssteg med 
tydliga inkluderingskriterier (se avsnitt 3.2). De studier som föll utanför dessa 
kriterier har redovisats och även uteslutningsorsak för varje sådan artikel har 
motiverats. 

Samtliga relevanta studier har inkluderats, och resultat kopplat till denna studies 
frågeställningar har redovisats. Även studiernas syfte, metod och antal medverkare 
har angetts, båda i tabellform men även i löpande text. 

Inom ramen för detta arbete gjordes dessutom en ytterligare kvalitetsgranskning av 
studiernas metodval vilket återges i avsnitt 5.2. Ett krav för att kunna dra 
övergripande slutsatser i denna systematiska litteraturstudie var att flera oberoende 
studier av hög kvalitet kommit fram till liknande resultat. 

3.2 Urval och sökningsprocess 
För att säkerställa att de hittade studierna som utgör analysmaterialet fokuserar på 
de resultat som mest är relevant för studiens frågeställningar, krävs en 
avgränsningsstrategi. Sökningssprocessen i denna studie består av två steg, Urval 1 
och Urval 2. I Urval 1 valdes studier som uppfyllde följande kriterier: 

• att artikelns titel tar upp elevers förståelse av ljud och/eller ljudrelaterade 
begrepp, 

• är högst 15 år gammal (från 1997-2012), 
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• är av Peer Reviewed-typen. 

I Urval 2 genomgick dessa valda artiklar ytterligare granskning där följande 
avgränsningar låg till grund: 

• att artikelns innehåll behandlar elevers missuppfattningar av ljudbegreppet 
och/eller bearbetning av dessa 

• är genomförd bland elever som studerar på motsvarande högstadiet, 
gymnasiet eller som högst första året på universitetet där fysikämnet 
nivåmässigt är jämförbart med svenska gymnasieskolans fysikundervisning. 

3.3 Etiska aspekter 
Etiska aspekter har beaktats i studien genom att kontrollera att de inkluderade 
studierna har skyddat medverkarnas anonymitet i samband med intervju- och 
enkätundersökningar. Dessutom har samtliga artiklar som hittats vid 
artikelsökningen redovisats och är även arkiverade i databaserna de hämtats ifrån 
och finns tillgängliga genom bland annat Linköpings Universitets bibliotek. 

Samtliga relevanta resultatfynd har redovisats och vad det gäller exkluderade studier 
har en uteslutningsorsak till samtliga uteslutna studier redovisats. 
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4 Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultat dels från söknings- och urvalsprocessen (avsnitt 
4.1) och dels från analysmaterialet (avsnitten 4.2 och 4.3). En kort beskrivning av 
varje artikels syfte, metod och resultat kommer att ges dels i tabellform men också i 
löpande text.  

4.1 Resultat av sökning och urval 
I Tabell 1 redogörs för sökord, respektive antal sökträffar samt antal utvalda och 
unika studier. 
Tabell 1. Information om sökprocess och Urval 1 

Databas Sökord Filteravgränsning Träffar Utvalda Unika  

Eric 

Sound 
AND wave 
AND conception 

 2 2 

18 

Sound 
OR wave AND 
conception 
AND teaching 

• Peer reveiewed 
• 1995-2012 
• Journal articles 

92 7 

Scopus 

Sound 
AND wave 
AND misconception 

 10 5 

Sound 
AND wave 
AND conception 

 36 4 

Sound 
OR wave AND 
physics 
AND misconception 

 26 4 

Sound 
OR wave AND 
physics 
AND conception 

 56 6 

Sound 
AND wave 
AND student 

 135 7 

Student understandig 
AND 
wave propagation 

 5 4 

Antalet unika artiklar efter sökprocessen och Urval 1 blev 18. Dessa genomgick 
ytterligare avgränsning i Urval 2 där antalet reducerades till 10 artiklar som 
presenteras i Tabell 2. 
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Tabell 2. Det slutgiltiga analysmaterialet efter Urval 1 och Urval 2 

Nr Författare 
(år) Titel Urvalsgrupp Syfte Metod 

N Nivå Enkät (S) Enkät (Ö) Intervju 

1 Pejuan et al. 
(2011) 

Misconceptions About Sound Among 
Engineering Students 40 

Universitet Å1 
(Ingenjörsstudent

er) 

Att undersöka studenters uppfattning 
och mentala modeller av 
ljudbegreppet och dess relaterade 
egenskaper, såsom hastighet, 
frekvens och intensitet 

X X  

2 Periago et al. 
(2009) 

Misconceptions about the Propagation of Sound 
Waves 65 

Universitet Å1 
(Ingenjörsstudent

er) 

Att värdera och analysera 
studenternas förståelse av ljudvågors 
utbredning 

 X  

3 
Menchen & 
Thompson 
(2005) 

Student Understanding Of Sound Propagation: 
Research And Curriculum Development 14 

Universitet Å1 
(Ingenjörsstudent

er) 

Att undersöka studenters förståelse 
av ljudets utbredning genom olika 
material 

 X X 

4 Houle & 
Barnett (2008) 

Students´Conceptions of Sound Waves Resulting 
from the Enactment of a New Technology-
Enhanced Inquiry-Based Curriculum on Urban 
Bird Communication 

73 Högstadiet Å8 
Att undersöka och förbättra elevers 
förståelse av ljudbegreppet med hjälp 
av IT-utrustning. 

X  X 

5 Wittmann et 
al. (2003) 

Understanding and affecting student reasoning 
about sound waves 200 

Universitet Å1 
(Ingenjörsstudent

er) 
Att undersöka demonstrationer som 
undervisningsmetod  X* X 

6 Fazio et al. 
(2008) 

Modelling Mechanical Wave Propagation: 
Guidlines and experimentation of a teaching-
learning sequence 

75 Gymnasiet 
Att undersöka elevers 
missuppfattningar av ljudbegreppet 
samt klassrumsaktiviteter som 
undervisningsmetod 

 X* X** 

7 Tongchai et al. 
(2009) 

Developing, Evaluating and Demonstrating the 
Use of a Conceptual Survey in Mechanical Waves 221 Universitet Å1 

Att konstruera och evaluera enkäter 
med vilka studenters 
missuppfattningar kan identifieras. 

 X  

8 Bolat & Sözen 
(2009) 

Knowlege levels of prospective science and 
physics teachers on basic concepts on sound 
(sample on Samsun city) 

92 
Universitet 
Å1 och Å5 

(Lärarstudenter) 

Att undersöka kunskapsnivån hos 
naturvetenskap- och 
fysiklärarstudenter vad det gäller 
grundläggande begrepp inom ljud 

X X  

9 Hrepic (2010) 
Identifying students’ mental models of sound 
propagation: The role of conceptual blending in 
understanding conceptual change 

23 
Universitet Å1 

(Fysikintroduktio
n) 

Att identifiera studenters mentala 
modeller av ljudutbredning   X* 

10 Tongchai et al. 
(2011) 

Consistency of students’ conceptions of wave 
propagation: Findings from a conceptual survey 
in mechanical waves 

902 Mellanstadiet till 
Universitet Å2 

Att identifiera elevers och studenters 
missuppfattningar av mekaniska 
vågor 

X X  

 
Å = Årskurs 
Enkät S = Enkäter med slutna frågor 
Enkät Ö = Enkäter med öppna frågor (även testuppgifter) 
* Pre- och Post 
** Analys av klassrumsaktiviteter 
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Artiklar som föll utanför avgränsningskriterierna i Urval 2 (se avsnitt 3.2) blev åtta. 
Dessa artiklar med respektive uteslutningsorsak redovisas i Tabell 3. 

Tabell 3. Uteslutna studier samt orsak för uteslutning i samband med Urval 2 

Nr Författare (år) Titel Orsak för uteslutning 

1 Wittman, C. 
(2002) 

The object coordination class applied to wave 
pulses; analysing student reasoning in wave 
physics 

Avancerat fysikinnehåll 

2 Calik et al. 
(2011) 

A Comparison of Different Conceptual Change 
Pedagogies Employed within the Topic of ”Sound 
Propagation” 

Årskurs 5-elever 

3 
MacKinnon & 
Williams 
(2006) 

Models for Integrating Technology in Higher 
Education: The Physics of Sound 

Ej tillgång via Linköpings 
Universitets bibliotek i 
samband med studiens 
genomförande. 

4 
Kennedy & 
De Bruyn 
(2011) 

Understanding of mechanical waves among 
second-year physics majors Avancerat fysikinnehåll 

5 Reis & 
Correia (2011) 

The Perception of Sound and Its Influence in the 
Classroom 

Behandlar elevers 
medvetenhet om hur 
ljudnivån i klassen påverkar 
undervisningen 

6 Takagaki et 
al. (2008) 

A conflict map teaching strategy to induce 
conceptual change in preconceptions about wave 
motion: Case study and interpretive analysis 

Artikel på japanska språket 

7 
Neuhoff & 
McBeath 
(1997) 

Overcoming na ̈ıve mental models in explaining 
the Doppler shift: An illusion creates confusion Avancerat fysikinnehåll 

8 Merino (1998) Some difficulties in teaching the properties of 
sound 

Studien fokuserar på 
svårigheter kopplade till 
elevers sensoriska förmåga 
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4.2 Resultat angående elevers missuppfattningar av ljudbegreppet 
I detta avsnitt görs en detaljerad genomgång av resultat som tar upp 
elevers/studenters missuppfattningar, dels av ljudets natur och dels av storheterna 
frekvens, intensitet och hastighet2. För en sammanfattning se avsnitt 4.4. 

4.2.1 Missuppfattningar av ljudets natur 
I Pejuan et al. (2011) har första-års studenters missuppfattningar av ljudets natur 
samt andra relaterade aspekter studerats. Som metod användes enkäter med 
flervalsfrågor och öppna följdfrågor som uppmanar studenterna att argumentera för 
sina val. Författarna fann att den vanligaste missuppfattningen vad gäller ljudets 
natur var att studenter trodde att ljud består av ”luftmolekyler” och ”ljudpartiklar” som 
färdas från källan till mottagaren. Liknande resultat hittades även i Periago et al. 
(2009) där 65 första-års universitetsstudenters uppfattning av ljudets utbredning 
studerades. Metoden som användes i den sista studien består av ett frågeformulär 
med tre öppna frågor. Den första handlade om utbredning av ljud som sänds ut från 
en gitarrsträng, den andra om en högtalare som utsänder ljud och den tredje tog upp 
ljudets utbredning genom en vägg. 

Resultat som liknar studierna ovan presenteras av Houl & Barnett (2008) som gjordes 
bland högstadieelever i USA med syftet att undersöka huruvida elevernas förståelse 
av ljudbegreppet förbättras. Detta genom att låta eleverna studera storstadsbullrets 
inverkan på fågellivet i skolområdet. Man fick spela in stadsbullret för att sedan 
analysera det i datorn. Pre- och postintervjuer samt två stycken diagnoser, en med 
flervalsfrågor och en med öppna frågor genomfördes och det erhållna resultatet 
pekade ut tre olika uppfattningskategorier bland eleverna. Dessa, tillsammans med 
resultat från de två tidigare nämna studierna presenteras i Tabell 4. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Tabellerna i detta avsnitt består av två olika typer, 1) Citat-tabeller, som avser originaltabeller som citeras från 
analysartiklarna och då är på engelska, och 2) Sammanställda tabeller som innehåller sammanställda resultat från 
en eller flera studier och då ofta omskrivet och översatt till svenska.	  
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Tabell 4. Översikt av studenters föreställningar av ljudets natur från Pejuan et al. (2011), Periago et al. (2009) 
och Houl & Barnett (2008) 

Ljudmodell 

Studie 
Pejuan et al. 

(2011) 
(N=40) (%) 

Periago et al. (2009) 
(N=65) 

Houl & Barnett 
(2008) (N=73) 

Fråga 1 
(%) 

Fråga 
2 (%) 

Fråga 
3 (%) 

Pre-test 
(%) 

Post-test 
(%) 

Transporterade 
luftmolekyler från källa till 
mottagare 

36 16,9 9,2 44,6 
53 42 

Transporterade ljudpartiklar 
från källa till mottagare 37,5 1,5 13,8 15,4 
Ljud som transversell våg x x x x 16 9 
Ljud som ”vibration” x x x x 23 27 
x = Ej tillämpbart på den aktuella studien 

Tabell 4 visar att uppfattningen att ljud består av en substans är vanligt 
förekommande även bland universitetsstudenter, men vanligast förekommande är 
bland högstadieeleverna (Houl & Barnett, 2008). Om uppfattningen ”ljud färdas som 
sinusformad transversell våg”, skriver de sista författarna i hänvisning till Linder 
(1992), att denna är ett resultat av den allmänna användningen av termen ”våg” 
och/eller från representation av ljudutbredning i vanliga läroböcker som oftast 
beskrivs som transversell. Om uppfattningen ”Att ljudet är vibrationerna” menar 
författarna att denna förklaras med ”the shaking model” som innebär att ljudet består 
av en beståndsdel som färdas i ett medium och som sätter partiklarna i mediet i 
vibration. 

Wittmann et al. (2003) har undersökt inverkan av ett handledningstillfälle (tutorial) 
på studenters förståelseutveckling av ljudbegreppet. Som metod användes intervjuer 
(N=25), ”pre-test” (N=137) och ”post-test” (N=200). I båda intervjun och testerna 
användes en identisk uppgift som består av en dammpartikel (situation 1) och en 
ljuslåga (situation 2) som står framför en högtalare. Studenterna fick beskriva 
partikelns och lågans rörelse efter det att högtalaren sattes på. Resultatet från denna 
uppgift sammanställs i Tabell 5. 

Intervjuerna avslöjade att de flesta studenter har stora brister vad det gäller att 
kunna skilja mellan ljudvågens utbredning och mediets rörelse. Författarna hävdar 
att studenterna, vid deras beskrivningar, tillämpar objektliknande egenskaper på 
ljudvågor och behandlar dem som ett fast ämne som kan knuffas genom ett medium. 
Dessutom använde sig många studenter av transversell våg vid beskrivning av 
ljudvågor. 

I Fazio et al. (2008) undersöktes gymnasieelevers missuppfattningar samt hur dessa 
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kan bearbetas. Som metod användes ”pre-test”, klassrumsaktiviteter och ”post-test”. 
Antalet medverkande elever var 75. Syftet med studien var att utveckla en så kallad 
”Teaching-Learning Sequence”, (TLS), kring den mekaniska vågens utbredning. Mer 
om TLS-metoden tas upp i avsnitt 4.3. Resultatet från ”pre-test” visade att många 
studenter trodde att ljud bestod av en enhet eller en substans. Författarna hävdar att 
vissa elever inte nämnde någon inverkan av luft och andra sa att ljudet antingen bärs 
upp av luftmolekylerna eller transporteras genom en molekyl till en annan via luften. 
Även här användes uppgiften med dammpartikeln och ljuslågan, där första delen 
togs upp i Pre-testet och andra delen i Posttestet. Resultatet från uppgiften 
presenteras i Tabell 5. 

Bolat & Sözen (2009) har undersökt 1:a- och 5:e-års lärarstudenters förståelse av 
ljudbegreppet. Metoden som används bestod av ett test med både kvantitativa och 
kvalitativa uppgifter vilka inkluderade uppgiften med dammpartikeln och ljuslågan. 

Resultatet från denna ”populära” uppgift som används i de tre sista presenterade 
studierna, presenteras i Tabell 5. 

Tabell 5. Resultatdata kopplade till dammpartikel- och ljuslåga-uppgiften från Wittmann et al. (2003), Fazio et 
al. (2008) och Bolat & Sözen (2009). 

Uppfattning 

Studie 
Wittmann et al. (2003) Fazio et al. (2008) Bolat & Sözen (2009) 

Dammpartikel 
(%) 

Ljuslåga 
(%) 

Dammpartikel  
Pre-test 

(%) 

Ljuslåga  
Post-test 

(%) 
Dammpartikel 

(%) 
ljuslåga 

(%) 
Ingen rörelse x x 12,5 6,9 7,6* 7,6* 
Rörelse framåt 38 21 83,3 34,7 63 76,1 
Oscillation 22 39 4,2 58,4 1,1 4,4 
*Anses godtagbart svar av författarna 
x = Ej tillämpbart på den aktuella studien 

Tabell 5 visar att merparten av deltagande studenter tror att dammpartikeln och 
ljuslågan kommer att ”kastas” fram på grund av att luften kommer att utöva en kraft 
på dem i ljudets färdriktning. Denna missuppfattning kan även kopplas till det 
tidigare presenterade synsättet nämligen att ljud består av luftmolekyler som färdas 
från källan till mottagaren. 

Hrepic (2010) presenterar i sin studie åtta olika mentala modeller som elever 
använder sig av vid förklaring av ljudets utbredning. Som metod användes två 
stycken strukturerade intervjuer, en före och en efter universitetets konventionella 
undervisning. I intervjuerna togs upp utbredning av människoröst genom olika 
medium (luft och vägg), inverkan av människorösten på en dammpartikel, och 
utbredning av ljud från en tongenerator (konstant och rytmisk ton). Dessutom 
gjordes ett experiment där studenterna fick undersöka ljudets utbredning mellan två 
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burkar sammanfogade av en sträng. Antalet studenter som intervjuades var 23 och 
resultatet visade att endast tre studenter (13%) kunde använda sig av den korrekta 
vetenskapliga modellen, nämligen ”the wave model”. Resten av studenterna använde 
sig av felaktiga modeller som delades in i ”entity model” och ”blend models”. Sett ifrån 
”entity model” består ljud av en diskret substans som färdas genom olika medium, 
och utifrån ”blend models” kan ljudet bestå av olika saker från luftmolekyler (som 
färdas från källan till mottagaren) till eter-liknande substanser. 

4.2.2 Missuppfattningar gällande sambandet mellan frekvens, intensitet och 
hastighet 

Resultat från Pejuan et al. (2011) pekar ut fem stycken, bland studenter, vanliga 
missuppfattningar kopplade till sambandet mellan frekvens, intensitet och hastighet. 
I Tabell 6 presenteras dessa med respektive frekvens. 

Tabell 6 Missuppfattningar relaterade till ljudhastighet, frekvens och intensitet. (Pejuan et al. (2011)). 
Observera att procenttalen är överlappande 

Typ av missuppfattning Missuppfattning Frekvens % 
(N=40) 

Relationen mellan 
frekvens, intensitet och 
ljudhastighet 

Ju högre ljudintensitet, desto högre ljudfrekvens 55 
Ju högre intensitet, desto snabbare vågrörelse 12,5 
Ju högre frekvens, desto högre ljudhastighet 27,5 

Ljudhastighet och 
mediets roll 

Ljudet färdas med samma hastighet i luft som i andra fasta ämnen 32,5 
Ljudet tappar hastighet på grund av ändring i medium 17,5 
Ljudet färdas långsammare i solida material 25 

Ljudhastighet och 
färdriktningen 

Ljudhastigheten är högre i färdriktningen i vilken ljudkällan rör 
sig 27,5 

Tabell 6 visar bland annat att det är ganska vanligt att studenter kopplar ihop 
intensitet och frekvens, och/eller frekvens och hastighet. Uppenbarligen missförstår 
många studenter även inverkan av mediets fysikaliska egenskaper, såsom densitet 
och elasticitet på ljud. 

I Menchen & Thompson (2005) undersöktes studenters förståelse av ljudets 
utbredning genom olika material. Metoden som användes bestod av en kvalitativ 
testuppgift följd av en intervju med 14 studenter som gav utförliga beskrivningar 
kring hur de tänkte. Uppgiften är tankeexperiment som går ut på att man slår till en 
stämgaffel (objekt A) som direkt därefter placeras på en stavs ena ända (trä eller 
aluminium). På stavens andra ända placeras sedan olika sorters gafflar (objekt B). 
Studenterna fick svara på huruvida något ljud kommer från objekt B, och i så fall, 
avgöra om frekvensen var lägre, oförändrad eller högre vid placering av olika typer 
av gafflar. Resultatet visade att utbredning och resonans betraktas av studenterna 
som ett och samma fenomen då de tror att om ljudet inte hörs från ett material, har 
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ljudet inte kunnat transporteras genom materialet. Detta tyder enligt författaren på 
förståelsebrist av ljudets natur och mekanik. Författarna skriver också att studenterna 
gärna diskuterar ljudnivå mer än tonhöjd då ledaren utbyts från trä till aluminium. 

I Fazio et al. (2008) undersöktes missuppfattningar relaterade till mekaniska vågors 
hastighet i olika medium. En av ”pretest”-uppgifterna löd enligt följande: 

”A 3 meters long metallic rod is fixed to the lab desk by means of vices. The rod is hit by 
means of a heavy hammer. The produced sound is detected by two microphones, A and B, 
placed as in figure[*]. Will both microphones detect the sound at the same time or will one 
of them detect sound first? Explain the reason of your prediction”. (Fazio et al. 2008, s. 
1526) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
* Mikrofonernas position: B har kontakt med stavens ena ända och A är placerad tre meter 
bort från andra ändan på vilken slaget träffar (alltså 6 meter bort från B). Mellan staven och 
mikrofon A är det enbart luft. 

Resultatet från denna textuppgift avslöjade fyra olika uppfattningstyper. Dessa med 
tillhörande svarsexempel och frekvens ges i Tabell 7.  

Tabell 7. Resultat från ”mikrofonerna”-uppgiften (Fazio et al. 2008, s. 1527). 

Uppfattning Svar Frekvens % 
(N=75) 

Ingen 
utbredning i 
staven 

• Pulsen når båda mikrofonerna samtidigt eftersom ljudet utbreder 
sig endast i luft. 

• I och med att sträckan är lika stor, når ljudet båda mikrofonerna 
samtidigt. 

• Pulsen når mikrofon B först därför att hela pinnen vibrerar 
samtidigt och mikrofon B är närmast till pinnens ända. 

27,8 

Passivt 
medium 

• Pulsen når mikrofon A först. Metallpinnen har högre densitet än 
luften vilket hindrar pulsen. 36,1 

Närmare 
partiklar 
innebär 
snabbare 
utbredning 

• Pulsen når mikrofon B först eftersom partiklarna i metaller sitter 
närmare varandra än i luften. Därför utbreder sig ljudet bättre. 

• Pulsen når mikrofon B först. Faktumet är att pulsen förflyttas 
lättare från en partikel till en annan om de är närmare varandra 

30,5 

Elasticitet 
• Pulsen når mikrofon B först på grund av högre elasticitet av 

metallpinnen i jämförelse med luft.* 
• Pulsen når mikrofon B först eftersom metallen är mer styv än luft 

och därför utbreder sig ljudet bättre.* 

5,6 

*korrekt svar 

Författarna sammanfattar resultatet i Tabell 7 och skriver bland annat att en stor del 
av studenterna uppfattar mediet som en bromsande element, medan andra tror att 
ljudet endast utbreds i luft och därmed är ljudhastigheten oberoende av mediet. En 
tredje uppgift av Fazio et al (2008) testade elevers idéer kring olika sätt på vilka man 
kan påverka våghastigheten hos ett snöre. Textuppgiften lyder enligt följande: 

”A person holds a long, taut string and quickly moves the hand up and down, creating a 
pulse travelling toward the wall to which the string is attached. How could the person 
decrease the amount of time the pulse takes to reach the wall? Explain your answer.” 
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(Fazio et al 2008, s. 1527) 

Elevers svar på denna uppgift ges i Tabell 8. 

Tabell 8. Elevernas svar på ”att skaka snöret”-uppgiften (Fazio et al. 2008, s. 1527) 

Uppfattning Svar Frekvens % (N=75) 

Puls-relaterade 
egenskaper 

• Genom att höja på amplituden hos 
handrörelsen 

• Genom att röra handen snabbare 
• Genom att öka på den utövade kraften 

75 

Medium-relaterade 
egenskaper* 

• Genom att sträcka strängen* 
• Genom att använda en lättare sträng* 

25 

*korrekt svar 

Fazio et al. (2008) sammanfattar resultatet i Tabell 8 enligt följande: 

• The majority of our students thought that is was necessary to move the rod free and in faster 
way. 

• Some thought that it was necessary to increase the amplitude of the puls (giving more 
energy). 

• Really few included in thier explanation the need to have a more streched rope  
(Fazio et al. 2008, s. 1506) 

Tongchai et al. (2009) använde sig också av ”att skaka snöret”-uppgiften i sin studie 
där elever och studenter på olika skolnivåer och från olika länder testades. Metoden 
bestod av en analys av gjorda enkätundersökningar med flervalsfrågor inom ämnet. 
Ett resultat från dessa undersökningar återges i Tabell 9. 

Tabell 9. Thailändska universitetsstudenters svar på ”att skaka snöret”-uppgiften. Citat-tabell från (Tongchai et 
al. 2009, s. 2442) 

Response Category Percentage (N=221) 

Increase string tension and/or decrease linear density of the string 
Move hand faster to make higher frequency and/or larger wavelength 
Move hand wider to make larger amplitude and/or smaller wavelength 
Flick the string harder 
Other 

6a 
58 
8 
5 

23 
a Correct answer 

Tabell 9 visar att endast 6% av thailändska universitetsstudenter kunde ge korrekta 
svar på frågan. Den vanligaste missuppfattningen visar sig vara kopplad med 
handens rörelse snarare än materialets egenskaper. Samma uppgift har även testats i 
en annan enkätundersökning gjord bland en grupp högstadieelever och första-års 
universitetsstudenter, men på grund av respondenters låga antal (N = 18 respektive 
N = 24) i förhållande till antalet ovan, valdes att inte ta upp resultatet i fråga. 

Bolat & Sözen (2009) visar också resultat kopplat till studenternas förståelse av 
ljudets utbredningshastighet. I Tabell 10 presenteras en uppgift från formuläret som 
användes samt studenternas båda kvantitativa och kvalitativa svar med respektive 
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frekvens. 

Tabell 10. Studenternas svar och frekvens på frågan: ”In which medium does sound spread faster? Why did you 
give this answer?” (Bolat & Sözen 2009, s. 1233) (N=92) 

Studenters 
kvantitativa 

svar 
(%) 

Exempel på studenters kvalitativa svar (%) 

Solid* 
(37) 

• När molekylerna är nära varandra sker vibrationen lättare 
• Eftersom molekylerna är nära varandra 
• Eftersom densiteten är hög, ljudet är snabb 

Gas 
(44,5) 

• När avståndet mellan molekylerna är stort så är ljudet snabb 
• Eftersom gasmolekylerna är snabba blir ljudet snabbare 
• När densiteten är låg så är ljudet snabb 
• Eftersom det inte finns några hinder så går ljudet snabbare 

Medium utan 
luft 
(14,1) 

• Eftersom det inte finns några hinder 
• Eftersom avståndet är stort mellan molekyler 
• I rymden utbreds mer ljud 

Lika i alla 
(2,2) • Ljudhastigheten är densamma, intensiteten ändras 
Blankt 
(2,2) 

 
- 

*korrekt svar 

Tabell 10 visar att vid jämförelse mellan kvantitativa och kvalitativa svar, gav 37% av 
deltagande studenter korrekt svar, men av dessa kunde endast 26% ge kvalitativa 
förklaringar. Vidare testades Bolat & Sözen (2009) också studenters förståelse för 
huruvida ljudets hastighet påverkas då avståndet mellan partiklarna i ett medium 
varieras. Uppgiften löd enligt följande: 

”How does the velocity of sound change depending on distance between particles in 
elements where the sizes of particles (in volume and mass) is the same but the distance 
among the particles is different and why did you give this answer?” (Bolat & Sözen 2009, 
s. 1234) 

Författarna skriver att resultatet från denna uppgift visade att 40% av 
deltagarna gav korrekta svar, däremot var andelen studenter med kvalitativa 
förklaringar endast 24%. 

Tongchai et al. (2011) har undersökt studenters uppfattning gällande ljudets 
utbredning. Detta genom en enkät där totalt 902 studenter från olika länder och från 
olika skolnivåer (gymnasieelever till andra-års-studenter på universitetet) deltog. 
Enkätens frågor behandlade ljudhastighet, våghastighet i en sträng och mediets 
förskjutning. Efter det att studenternas uppfattning kartlades framhävdes fyra olika 
uppfattningstyper: 

1. Complete understanding (CU): svaren bygger på en korrekt uppfattning. 
Deltagarna visar också att de är konsistenta i sina förklaringar, det vill säga att 
de utgår från samma uppfattning då de besvarar olika frågor. 
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2. Common alternative conception (CA): studenterna tror att vågens hastighet 
beror på frekvens, men är konsistenta i sina förklaringar. 

3. Other ideas or guessing (OG): studenternas svar bygger på en ”gissning” och 
de är inte konsekventa i vilken uppfattning de har. 

Efter analysen gjordes olika diagram (procent mot årskurs) och dessa visade följande 
resultat: 

• CU växer i takt med elevernas tidigare förkunskaper, 
• CA kvarstår på 25% fram till årskurs två på gymnasiet. Därefter sjunker den 

till ca 10% i första och andra året på universitetet. 
• OG börjar på omkring 50% för elever på högstadiet och sjunker sedan till 10-

15% i första och andra året på universitetet. 
Vad det gäller frågor som testar våghastigheten hos en sträng visar Tongchai et al 
(2011) liknande resultat som ovan, det vill säga att CA växer i takt med högre 
skolnivåer, samt att OG är den som påverkas mest med stigande skolnivåer. 

Författarna skriver i sin analys att en förklaring till resultatet ovan är att studenter får 
en djupare förståelse för mekaniska vågor ju mer de studerar andra närbesläktade 
ämnen såsom kvantfysik och elektromagnetism. 

4.3 Resultat angående bearbetning av elevers missuppfattningar 
I detta avsnitt tas upp olika typer av förslag på metoder med vilka elevers 
missuppfattningar kan tacklas och bearbetas. För en sammanfattning se avsnitt 4.4. 

I Pejuan et al. (2011) diskuteras några rekommendationer med vilka verksamma 
lärare kan identifiera och behandla elevers missuppfattningar. Författarna skriver att 
många studenter inte tänker kring fysik på ett konsekvent sätt, och ibland inte heller 
efter ytterligare undervisning. För att kunna tackla elevernas felaktiga uppfattningar, 
menar författarna, att läraren behöver konfrontera sina elever med deras 
inkonsekvens i syfte att ”lyfta fram” den osäkerhet de bär på. Dessutom behöver 
lärare använda sig av konstruktivistisk-baserad undervisning, vilket innebär att 
lärarna, i sin undervisning, inkluderar framkallning av vanliga missuppfattningar 
och låter/uppmanar eleverna att komma ut med sina föreställningar och 
uppfattningar. På så sätt kan elevers missuppfattningar bearbetas och utvecklas. 

Periago et al. (2009) pekar ut brister i dagens traditionella undervisningsmetoder och 
menar att lärare behöver kvalitativt resonera med sina elever kring fysikaliska 
begrepp och fenomen. För att kunna komma till rätta med detta bör man utnyttja de 
möjligheter som dagens teknik erbjuder i form av interaktiva självstudieprogram, 
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virtuella datorexperiment, med mera. Även Menchen & Thompson (2005) pekar ut 
enkla experiment som effektiva i kartläggning och bearbetning av studenters 
missuppfattningar. 

Vad det gäller att förbättra studenters missuppfattningar av ljudmodellen har 
Wittmann et al. (2003) kommit fram till att användning av en extra handledning, en 
”tutorial”, som ett komplement för den traditionella undervisningen, ökar 
studenternas förståelse. Denna ”tutorial” går ut på att läraren visar en kort 
videosekvens på exempelvis en högtalare framför vilken en ljuslåga är placerad. 
Innan klippet körs igång uppmanas studenterna att förutsäga händelseförloppet då 
högtalaren sätts på. På detta sätt, hävdar författarna att många studenter får en chans 
att på egen hand tackla sina ”missuppfattningar”. I Tabell 11 redogörs 137 studenters 
svar på frågan om högtalaren och lågan samt hur dessa resultat förbättrats markant 
efter handledningstillfället. 

Tabell 11. Studenternas svarsfrekvens på ljudvågfrågorna före och efter skolans traditionella undervisning 
och efter handledningstillfället. Citat-tabell från (Wittmann et al. 2003, s. 1004) 

Explanation 

Time during semester 
Befor all 

instruction, (%) Post lecture, (%) 
Post lecture, 

post tutorial (%) 

Longitudinal oscillation 9 26 45 
Other oscillation 23 22 18 
Pushed away linearly or sinusoidally 50 39 11 
Other 7 12 6 
Blank 11 2 21 

Tabell 11 visar att studenter som fått ett modifierat extra handledningstillfälle har 
utvecklat sin förståelse då andelen studenter som svarat korrekt på frågan 
fördubblats efter handledningen. 

Fazio et al. (2008) har undersökt hur en undervisningsmetod påverkar elevers 
förståelse. Metoden kallas Teaching Learning Sequence, TLS, och bestod av fyra olika 
steg. Det första involverar två stycken videoklipp på vågens utbredning där 
studenterna ges möjlighet att analysera vågens rörelse samt hypotisera kring vad det 
egentligen är som utbreder sig och hur utbredningen kan göras snabbare. I andra 
steget får studenterna en lång elastisk sträng för att försöka skapa transversella och 
longitudinella vågor med. Genom att skapa positiva och negativa pulser med olika 
stora amplituder ska studenterna försöka identifiera systemets variabler och hur 
dessa påverkar utbredningen av vågen. Tredje steget handlar om ljudets utbredning i 
olika medium. Studenterna ska, genom att mäta ljudhastigheten i metallpinnar och i 
luft, försöka komma fram till en hypotes med vilken samtliga variabler inom ljudets 
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utbredning kan bestämmas. Sista steget består av en analys av ljudets utbredning i 
luft där studenterna får se en stor högtalare som sätts på där membranvibrationerna 
tydligt kan observeras. Senare visas en videosekvens i ”slow-motion” på en högtalare 
framför vilken en färgad dammpartikel och ett moln av rökpartiklar finns. Syftet 
med detta steg är att ge studenterna en chans att förstå hur luften rör sig för att sedan 
förstå ljudets utbredning. Ett ”Post-test” gjordes och resultatet jämfördes med ”Pre-
test”-resultatet. Jämförelsen presenteras i Tabell 12 nedan. 

Tabell 12. Resultat från både Pre- och Post-test från Fazio et al. (2008) 

Uppfattning Pre-test % Post-test 
% 

1) Ljudvågors rörelse (finns även i Tabell 5) 

No motion 12,5 6,9 
Forward motion 83,3 34,7 
Oscillation 4,2 58,4 

2) Ljudhastighet i olika medium 

No propagation 27,8 0 
Passive medium 36,1 18 
Closer prticles means faster propagation 30,5 30,5 
Elastic Properties 5,8 25 
Both elastic and inetrial properites (Endast ”post-test”) - 26,5 
3) Att påverka våghastigheten i ett snöre 

Signal properties 75 22 
Medium properties 25 77,8 

Tabell 12 visar att TLS-metoden har positiva effekter på studenters lärande i samtliga 
presenterade moment, inte minst 1) och 3). Däremot visar också resultatet att 34,7% 
av studenterna fortfarande tror att ljuslågan kommer att ”knuffas” fram, vilket kan 
ansågs som relativt hög andel. 
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4.4 Resultatsammanfattning 
Resultat från analysarbetet visade att elever och studenter från högstadiet till femte-
års-studenter på högskolan/universitetet bär på olika typer av missuppfattningar 
och förståelsesvårigheter. De missuppfattningar som togs upp är att 
elever/studenter 

• tror att ljud består av luftpartiklar som färdas från källan till mottagaren 

• tror att ljud består av ljudpartiklar 

• föreställer sig ljudvågen som en transversell våg 

• kopplar frekvens med intensitet 

• kopplar frekvens med utbredningshastighet 

• kopplar intensitet med utbredningshastighet 

• tror att större amplitud medför snabbare våghastighet 

• tror att ljudhastigheten är konstant oavsett typ av medium 

• tror att mediet utgör ett hinder för ljudets utbredning 

Dessutom lyftes fram följande förståelsesvårigheter: Att elever/studenter i fråga 

• har svårigheter vad det gäller att kvalitativt kunna förklara hur ljudet färdas 

• inte känner till hur man ökar/minskar en vågs hastighet 

Resultatet lyfte även fram olika sätt genom vilka fysiklärare kan bemöta och tackla 
elevernas missuppfattningar och förståelsesvårigheter. Dessa består av att: 

• konfrontera eleverna med deras egen osäkerhet kring fysikaliska begrepp 

• föra kvalitativa diskussioner med eleverna kring fysikaliska begrepp 

• använda olika typer av analogier vid undervisning 

• utnyttja dagens IT-resurser i form av interaktiva självstudieprogram, virtuella 
datorexperiment och med mera 

• utföra enkla experiment 

• ge ett extra handledningstillfälle tutorial där kända felaktiga uppfattningar 
inom ljudbegreppet behandlas 

• använda sig av det så kallat Teaching Learning sequence. 
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5 Diskussion 
Detta kapitel innehåller en diskussion av detta arbetets metodval (avsnitt 5.1) och 
kvalitetsbedömning av de inkluderade studierna (avsnitt 5.2), samt en kritisk analys 
av de viktigaste resultaten (avsnitt 5.3). I slutet av kapitlet ges förslag på framtida 
forskningsprojekt inom området (avsnitt 5.4) samt en kort sammanfattning av 
slutsatser i denna studie (avsnitt 5.5). 

5.1 Metoddiskussion 
Syftet med studien var från början att undersöka enbart gymnasieelevers 
förståelsesvårigheter och missuppfattningar av ljud. Men på grund av den ringa 
forskningen, dels inom den svenska gymnasieskolan, men även inom 
gymnasieskolor internationellt, var det nödvändigt att inkludera studier från skolans 
olika nivåer. Studien vidgades då till elevers missuppfattningar av ljudbegreppet 
som är ekvivalent med gymnasiets fysikinnehåll. På så sätt försäkrades att området 
kunde täckas av tillräckligt många studier. Eftersom studien i sin helhet är riktad 
mot gymnasielärare skulle svensk forskning anpassad till den svenska skolans 
förhållanden vara av stor betydelse för arbetet. Tyvärr hittades inget sådant material 
och det resulterade i att studier från olika håll i världen inkluderades. Trots detta 
anser jag att resultaten är relevanta för svenska skolförhållanden då ljudbegrepp som 
artiklarna tar upp är sådant som den svenska fysikgymnasieskolan tar upp i 
undervisningen (se avsnitt 1.5). 

Sökningsmetoden som användes i denna studie avslöjade att forskningen inom 
ljudbegreppet under de senaste 15 åren har varit väldigt liten. Det medförde att typ 
av studier, deras metoder och fynd som hittades uppnådde en mättnadsgrad ganska 
tidigt i sökprocessen. Detta uppenbarade sig under analysarbetet som visade att 
många studier behandlar liknande aspekter och erhåller liknande resultat, vilket i sin 
tur ökade jämförbarheten i analysarbetet. 

Möjligen skulle andra studier hittas i fall andra sökord användes eller flera databaser 
inkluderas. Men med tanke på dels tidsresursen lagd på sökningen och dels 
mättningsgraden ansågs det ändå rimligt att begränsa till de använda sökorden och 
databaserna som presenterades i avsnitt 3.2. 
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5.2 Kvalitetsbedömning av de inkluderade studierna 
Syftet i denna studie är att kartlägga de vanligaste missuppfattningarna samt 
undersöka hur dessa kan bearbetas. För att kunna uppnå syftet behövs studier både 
av beskrivande och åtgärdande typer. Det vill säga både studier som beskriver 
fenomenet och andra som erbjuder lösningar i form av pedagogiska åtgärder. Om 
man utgår ifrån denna uppdelning blir svaret på frågan om vilken 
undersökningsmetod som bäst lämpar sig, olika beroende på vilken studietyp det 
handlar om. Relevansen i min mening vad gäller den första typen; den beskrivande, 
beror på faktorer såsom typ av undersökningsmetod(er) samt antal respondenter, 
medan den andra; åtgärdande, visar sig en avgörande aspekt vara om 
undersökningens åtgärdsförslag bygger på empiriska grunder eller inte (resultat från 
denna typ tas upp i avsnitt 5.3.2). 

I avsnitt 1.8 diskuterades utgående från Bryman (2001) olika metoders styrkor och 
svagheter. Beroende på syfte, frågeställningar och andra ramar såsom tids- och 
resursbegränsningar, väljer olika forskare de metoder som bedöms lämpligast. 
Kopplat till denna studie, kan en flervalsenkäter genomförd i en stor population ge 
svar på vilka missuppfattningar elever bär, medan kvalitativa tester, i och med 
elevens större frihet att uttrycka sig, kan skänka bättre uppfattning för hur eleverna 
tänker. Med hjälp av kvalitativa intervjuer kan elevers missuppfattningar analyseras 
på djupare nivå då forskaren har möjlighet att ställa följdfrågor. En slutsats av detta 
är att tillförlitligheten för studierna ökar vid kombinering av flera 
undersökningsmetoder, men också vid högt respondentantal. Som lägsta gräns för 
antalet respondenter valdes N ≥ 65. 

Baserat på slutsatsen ovan och utgående från Tabell 2 anses följande studier som 
tillförlitligare: 

• Periago et al. (2009) 
• Tongchai et al. (2011) 
• Tongchai et al. (2009) 
• Wittmann et al. (2003) 
• Houl & Barnett (2008) 
• Bolat & Sözen (2009) 
• Fazio et al. (2008) 

I studierna ovan har alltså olika metoder kombinerats samt haft en population på 
mellan 65 och 902. 
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Av uppenbara skäl väljs att all vidare diskussion kring resultat av den beskrivande 
typen, att framöver begränsas till de sju studierna ovan. 

5.3 Resultatdiskussion 

5.3.1 Elevers missuppfattningar 
Studiens första frågeställning avser att kartlägga de vanligaste missuppfattningarna 
av ljudbegrepp. Ett viktigt motiv till att använda den systematiska litteraturstudien 
som undersökningsmetod består av att fynd från flera oberoende studier blir 
tillförlitligare om en sammanställning visar på en överenskommelse (se avsnitt 1.7). 
De missuppfattningar som valdes att ingå i svaret på studiens första frågeställning 
skall därför vara jämförelsevis högfrekventa i minst två oberoende studier av hög 
kvalitet. 

Denna studie har avslöjat att elever kan bära på olika missuppfattningar kopplade 
till ljudets natur och utbredning, frekvens samt intensitet. I Tabell 13 ges en översikt 
över dessa missuppfattningar med respektive studien. 

Tabell 13. En översikt över de vanligt förekommande felaktiga uppfattningarna. 

Område Missuppfattning Studie 

Ljudets natur 
och 
utbredning 

Ljud består av materiell substans (ljud- eller luftpartiklar) Houle & Barnett (2008) 
Wittmann et al. (2003) 

Ljud utbreder sig som en sinusformad transversell våg Houle & Barnett (2008) 
Wittmann et al. (2003) 

Högtalarens vibrationer skapar hos molekylerna en rörelse 
framåt 

Wittmann et al. (2003) 
Fazio et al (2008) 
Bolat & Sözen (2009) 

Frekvens, 
intensitet och 
hastighet 

Ju tätare medium desto lägre ljudhastighet (medium som ett 
hinder) 

Fazio et al. (2008) 
Bolat & Sözen (2009) 

Högre amplitud ger snabbare vågrörelse Fazio et al. (2008) 
Tongchai et al. (2009) 

Större kraft ger snabbare vågrörelse Fazio et al. (2008) 
Tongchai et al. (2009) 

Tabell 13 utgör en ett huvudresultat av denna studie då den besvarar den första 
frågeställningen nämligen, vilka missuppfattningar har identifierats genom 
forskningen som vanligt förekommande. 

Ljud som en färdande substans 
Resultatet visar att många elever och studenter saknar korrekt förståelse av ljudets 
natur och dess utbredning. Att ljudet består av luftpartiklar eller någon typ av 
”substans” lyftes fram av Periago et al. (2009) Houle & Barnett (2008), Fazio et al. 
(2008)  och Wittmann et al. (2003). Resultat från dessa studier liknar tidigare resultat 
från Linder (1992) som kom fram till att många studenter tror att ljud består av en 
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enhet som bärs upp av molekyler, eller att ljud består av en substans. Utifrån det 
historiska perspektivet kan man se stora likheter mellan dagens felaktiga 
föreställningar och 1600-talets föreställningar. Caleon & Subramaniam (2007) skriver 
att ljud som substans-föreställningen var ganska vanlig under 1600-talet och att denna 
växte fram på grund av att ljudet inte uppvisade någon rörelsekaraktär vid 
utbredning. Kanske kan samma anledning vara orsaken bakom att så många av 
dagens elever bär på denna felaktiga uppfattning. Det vill säga det är svårt att se 
”ljudvågen” eller effekten av ljudet i form av en mekanisk rörelse, vilket i så fall är ett 
angeläget diskussionsämne i skolans fysikundervisning. 

Ljud som transversell sinusformad våg 
Studien visar att en del elever tänker att ljud utbreder sig som en transversell 
sinusformad våg (Houle & Barnett, 2008)(Wittmann et al., 2003). Anledningen enligt 
studierna är dels användningen av termen våg, som oftast jämförs med en vattenvåg, 
och dels den rådande representationen av ljudrörelsen i dagens fysikläroböcker, 
vilket även påpekas av Linder (1992). Ett faktum som bekräftar den senare 
anledningen är ståendevågor i pipor som presenteras i fysikens läroböcker och 
kurslitteratur där den transversella vågtypen är dominerande. Denna problematik 
har även Liete & Afonso (2000) tagit upp då de skriver att olika grafer, modeller och 
illustrationer kan vara bidragande till oönskade föreställningar. Lärare måste därför 
vara extra försiktiga med användning av modeller och analogier. Även Podolefsky & 
Finkelstien (2006) påpekar problematiken då de skriver att lärarna måste inse 
faktumet att analogier har olika begränsningar vilka i sin tur kan leda till felaktiga 
uppfattningar hos eleven. Följaktligen ställer detta vissa angelägna krav på 
fysikläraren vid undervisning av vågrörelsemodellen. Till exempel att påminna sina 
elever om de begränsningar olika modeller och representationer har, samt att 
ständigt göra kopplingar mellan det verkliga fenomenet som studeras och 
analogierna eller modellerna i fråga. 

Missuppfattningar gällande ljudfrekvens, ljudintensitet och ljudhastighet 
Resultat visar att elever kan koppla ihop olika ljudegenskaper på ett felaktigt sätt. 
Till exempel visar Tongchai et al. (2009) och Tongchai et al. (2011) att elever kan 
förknippa frekvens och intensitet med ljudhastighet. Analysen visar att det saknas 
förklaringar till hur dessa missuppfattningar uppkommer. Personligen tror jag att 
det har med att kopplingen mellan storheterna frekvens, intensitet och ljudhastighet 
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sällan diskuteras i klassrummet. Storheterna behandlas snarare var för sig, där 
färdigheten att ”använda den rätta formeln” dominerar fysikundervisningen. 

En annan koppling som troligen inte diskuteras tillräckligt i klassen är den mellan 
vågrörelsen och mediets egenskaper, till exempel vad ljudhastigheten i olika medium 
beror på. Resultat från båda Fazio et al. (2009) och Tongchai et al. (2009) kan vara en 
indikation på detta som visade att väldigt få elever nämnde mediets densitet i sina 
svar. 

5.3.2 Undervisningsmetoder för att bearbeta elevers missuppfattningar 
De missuppfattningarna och förståelsesvårigheterna som presenterats i resultatdelen 
kan för en fysiklärare innebära en utmaning, dels att upptäcka men också att åtgärda. 
Därför är det viktigt att lärarna är medvetna om vilka missuppfattningar som är 
vanligast, hur de uppstår och hur de kan bearbetas. I detta avsnitt diskuteras resultat 
som faller under den åtgärdande typen (se avsnitt 4.3). 

Resultat i denna studie visar att generellt sett, har majoriteten av elever och studenter 
i skolans samtliga nivåer stora brister vad gäller att kvalitativt kunna förklara 
ljudfenomenet (Bolat et al. 2009)(Wittmann et al. 2003). Pejuan et al. (2011) skriver att 
studenter kan besitta felaktiga uppfattningar även efter ytterligare undervisning. En 
möjlig förklaring till detta är undervisningen har haft brist på kvalitativa inslag i 
form av diskussioner och resonemang. Därmed är det av stor betydelse att elever 
uppmanas att föra kvalitativa diskussioner som förstärker deras förmåga att resonera 
kring de olika naturfenomenen som studeras. För att kunna göra det behöver 
pedagogerna enligt olika forskare variera sina undervisningsmetoder, såsom att 
försöka utnyttja dagens teknologi, det vill säga olika typer av interaktiva 
datorprogram och Internet (Periago et al. 2009) och/eller genomföra olika typer av 
experiment med fokus på kvalitativa resonemang (Menchen & Thompson, 2005). 

Wittmann et al. (2003) har visat i sin studie att ett så kallat ”tutorial” är en effektiv 
metod för att utveckla elevernas förståelse av ljud. I Tabell 11 presenterades hur 
elevernas resultat på en testuppgift förbättrades markant efter handledningstillfället. 
Författarna skriver att studenterna får en chans att avslöja sina egna ovetenskapliga 
uppfattningar för att sedan på egen hand utveckla dem. I samma riktning har TLS-
metoden i Fazio et al. (2008) visat positiva resultat vad gäller att utveckla elevers 
tidigare uppfattningar, vilket framgår tydligt i Tabell 12. Den senare studien, till 
skillnad från Wittmann et al. (2003) behandlar flera aspekter inom ljudbegreppet 
såsom ljudhastighet och frekvens. Både dessa två studier menar att ett särskilt tillfälle 
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med elevaktiviteter ökar möjligheten för eleverna att på egen hand konfrontera och 
bearbeta sina förståelsesvårigheter. Det som är gemensamt för dessa, är att eleverna 
först får hypotisera kring händelseförloppen för fenomenen, för att sedan genom 
videosekvenser jämföra med de korrekta och vetenskapliga.  

Vi ser att olika studier, mer eller mindre försöker peka ut olika 
undervisningsmetoder med vilka eleverna kan få en möjlighet att bearbeta sina 
missuppfattningar. Vissa bygger på empiri medan andra enbart består av 
rekommendationer och idéer på hur undervisningen bör bedrivas. Studiens andra 
frågeställning (se avsnitt 2) fokuserar just på metoder som visat sig vara effektiva. 
Därför anses studier som tar upp empiriska utvärderade metoder tillförlitligare och 
därmed säkrare kan besvara frågeställningen. I Tabell 14 presenteras de artiklar vars 
resultat bygger på beprövade åtgärder. 

Tabell 14. Översikt av studier vilkas resultat i fråga bygger på beprövad forskning 

Studie Erbjuder lösning Lösningen bygger på empiriska 
grunder 

Pejuan et al. (2011) X  
Periago et al. (2009) X  
Menchen & Thompson (2003) X  
Wittmann et al. (2003) X X 
Fazio et al. (2008) X X 

Tabell 14 visar att Wittmann et al. (2003) och Fazio et al. (2008) pekas ut som de mest 
tillförlitliga studierna i frågan om vilka metoder som anses vara mest giltiga. Detta 
innebär att handledningstillfället (”Tutorial”) av Wittmann et al. (2003) och TLS-
metoden av Fazio et al. (2008) utgör svaret på studiens andra frågeställning, 
nämligen, vilka undervisningsmetoder är mest effektiva i arbetet att behandla 
elevers missuppfattningar av ljudbegreppet. 

Å andra sidan innebär detta förstås inte att ”rekommendationerna” från övriga 
studier inte är användbara. Att föra kvalitativa resonemang i klassrummet ökar 
elevens förståelse, men med dagens moderna svenska skola som genomsyras av det 
sociokulturella perspektivet kan det tyckas som ett trivialt lösningsförslag för 
svenska förhållanden. De studier som tar upp exempelvis kvalitativa resonemang 
pekar just mot brist på modern undervisningsstil snarare än att erbjuda effektiva 
bearbetningsmetoder. Denna problematik kommer upp till ytan i bland andra Bolat 
et al. (2009) och Tongchai et al. (2009) som visar att väldigt få lärarstudenter kan ge 
kvalitativa svar på ställda frågor om ljudfenomenet. Detta pekar mot att studenterna 
i tidigare kurser, har haft en kvantitativ undervisning som genomsyrats av 
kvantitativa stereotypa räkneuppgifter vilket bör anses som undervisningsbrist. 
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5.4 Vidare forskning 
Forskningen inom elevers och studenters förståelse av olika fysikaliska och 
naturvetenskapliga begrepp är enligt Eshach & Swartz (2006), Hake (1998) och 
Wittmann et al. (2003) väldigt stor. Däremot menar Tongchai et al. (2009) att 
forskning som tar upp just ljudbegreppet är ganska liten. Detta har bekräftats i 
sökprocessen i denna systematiska litteraturstudie som också avslöjade att forskning 
inom ljudbegreppet är liten i synnerhet på gymnasiet. Ytterligare forskning med 
inriktning mot gymnasieskolan är sålunda angelägen. 

Analysarbetet visade också brist på vetenskapliga studier som tar upp och behandlar 
olika metoder med vilka fysiklärare kan tackla och utveckla elevers 
missuppfattningar. Endast två av totalt tio studier erbjuder på empiriska grunder 
metoder och arbetssätt som visat vara effektiva. Därför anser jag att mer forskning 
som empiriskt undersöker olika metoder behövs. 

Enligt det sociokulturella perspektivet sker lärande i en kontext där alla möjliga 
faktorer som ingår i den har en inverkan på hur lärandet sker (Dysthe 2003). Detta 
innebär att dessa faktorer, som möjliggör (eller hindrar) elevers lärande, resulterat i 
olika typer på lärandeteorier som i sin tur skulle kunna utgöra viktiga 
forskningsfrågor. Bland de tio artiklarna som analyserats har enbart Houle & Barnett 
(2008) visat på en tydlig koppling mellan undervisningsmetoder och lärandeteorier i 
sin forskning. Därför anser jag att det bör bedrivas mer forskning inom 
undervisningsmetoder och strategier kopplade till hur lärandet bäst sker där 
analysobjektet inte enbart består av elever utan även av kontexten de är en del av. 

Ett annat område som visade brist på forskning är vågors representationssätt som 
bidragande faktor till missuppfattningar hos elever.  

5.5 Slutsatser 
Studiens övergripande syfte är att undersöka gymnasieelevers missuppfattningar 
samt hur dessa kan tacklas och bearbetas i fysikundervisningen. Detta genom att 
granska och sammanställa redan gjord forskning inom området. Analysen visade att 
elever bär på olika typer av missuppfattningar av ljud. Dessa kan delas in i två 
kategorier: dels missuppfattningar relaterade till ljudets natur och utbredning, och 
dels missuppfattningar relaterade till olika storheter inom området såsom hastighet, 
frekvens och intensitet. De vanligaste missuppfattningarna inom dessa två kategorier 
finns sammanställda i Tabell 13. 
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Vad gäller bearbetning av elevers ovetenskapliga föreställningar visade studien att 
klassrumsaktiviteter som uppmanar eleverna att själva upptäcka sina 
missuppfattningar är en effektiv och fungerande metod. Exempelvis genom att låta 
eleverna hypotisera kring ett händelseförlopp för att sedan jämföra sina hypoteser 
med de korrekta och vetenskapliga förklaringarna. Dock var antalet studier som 
visar på sådana resultat väldigt få, vilket pekar mot att mer forskning bör bedrivas 
inom området, framför allt på gymnasienivå och för svenska förhållanden. 
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