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Abstract 
 
The purpose with this study was to analyse students' conception of living things, and to 

establish how a social constructivist learning situation affect their conceptions. The method 

consisted of questionnaires, followed by group discussions and a final survey.  

 

The main result was that students have everyday conceptions about scientific phenomena that 

are reinforced by the social interaction. Some students were positively influenced by the 

interaction with their peers, where non-scientific conceptions were replaced by conceptions 

of a scientific nature.  

 

Furthermore, the cultural artifacts are of very good means, but the study showed a strong 

need for a knowledgeable person, e.g. a teacher, to guide students in the right direction 

during the discussions. Without such guidance, misconceptions will be strengthened which 

might create difficulties in future learning. 

 
 
 
Ämnesord: liv, föreställningar, kulturella redskap, transfer, vardagsföreställningar, 

socialkonstruktivism 
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1. Inledning  
Idén till ämnesvalet i denna studie fick vi efter en föreläsning som presenterade en artikel om 

elevers tankar om astrobiologi (Hansson & Redfors, 2013). Astrobiologi är ett 

tvärvetenskapligt ämne där livets ursprung, evolution, spridning och framtid i universum 

studeras (NASA, u.å). Ämnesvalet grundar sig även i tidigare VFU-perioder där vi märkt av 

ett stort intresse bland eleverna gällande möjligheten att finna liv på andra ställen än på 

Jorden.  

 

För att fördjupa denna diskussion måste eleverna äga begreppet liv och förstå vilka 

förhållande som är essentiella för förekomst av liv. Detta i enlighet med kunskapskraven för 

årskurs 9 i biologi där eleverna skall kunna identifiera, sortera och gruppera organismer 

utifrån släktskap och utveckling samt redovisa för naturvetenskapliga teorier om livets 

uppkomst och utveckling (Skolverket, 2011). Då det saknas en entydig definition på 

begreppet liv inom naturvetenskapen (Cleland & Chyba, 2002), tror vi att detta kan innebära 

ett problem för elever som trots avsaknaden av en begreppsförklaring förväntas kunna skilja 

på vad som är levande respektive icke-levande.  

 

En vardagsföreställning är en förklaringsmodell av ett fenomen som fungerar i vardagslivet 

men som ej överensstämmer med naturvetenskapliga teorier. Då vardagsföreställningar 

dessutom fungerar bra i vardagslivet utgör de en stor utmaning i undervisningen (Sjöberg, 

2011). Ett exempel på en vardagsföreställning bland yngre elever är att Solen cirkulerar runt 

Jorden en gång per dygn samt att allt levande förbrukar syre och rör på sig (Andersson, 2008). 

Med en sådan definition klassificeras en bil som levande då den, i sin förbränning av bränsle, 

förbrukar syre och på så sätt drivs framåt (Bennet & Shostak, 2011). Vi tror att elever 

bedömer bilar som icke-levande, men likväl används ovanstående definition av liv bland 

många elever. Det är således uppenbart att fler kriterier krävs för att kunna skilja på levande 

och icke-levande. 

 

Vår uppfattning, innan vi studerade kursplanerna i biologi, kemi, och fysik, var att 

diskussionen om liv hörde enbart biologin till. Samtliga naturvetenskapliga ämnen i 

grundskolan berör villkor och förutsättningar för liv, vilket man kan läsa i kunskapskraven för 

elever i slutet av årskurs 9. I ämnena kemi samt fysik skall eleven kunna redogöra för 

partikelmodellen, som förklarar sambandet mellan materians uppbyggnad och funktion, fasers 
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egenskaper, tryck, densitet samt temperatur (Skolverket, 2011). Undervisning i kemi och 

fysik ger således eleverna kunskap gällande merparten av de villkor och förutsättningar som 

krävs för liv. 

 

Studien grundar sig i ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, där vi för att hjälpa eleverna 

vidga sina kunskaper om vad som är levande respektive icke-levande har låtit dem deltaga i 

en lärandesituation i form av ett gruppsamtal. Detta perspektiv valdes då vi anser att elever 

måste vara aktiva i sitt lärande, vilket de skall vara i lärandesituationer av 

socialkonstruktivistisk struktur. I lärandesituationen tillgodosågs eleverna med kulturella 

redskap, som av Säljö (2005) beskrivs enligt följande:  

 

”Traditionellt brukar man skilja mellan två slags [kulturella] redskap: de som är fysiska till sin karaktär 

respektive de som är språkliga (eller intellektuella, kommunikativa, mentala och diskursiva). Fysiska 

redskap (som man också kan kalla artefakter, det vill säga av människan tillverkade föremål) är sådant 

som knivar, skruvmejslar, hus, telefoner, datorer, böcker, och allt annat som vi har omkring oss. 

Faktum är att det mesta den moderna människan har omkring sig är artefakter” (Säljö, 2005, s.28) 

 

Ett av de olika fysiska redskapen som eleverna hade tillgång till var en dator med 

Internetuppkoppling. Beslutet att tillgodose eleverna en dator togs dels med tanke på att 

studenter ofta använder Internet för att enkelt hitta information och dels med avseende på vad 

det står i läroplanen för grundskolan:  

  

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som 

ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.” (Skolverket, 2011, s. 14). 

 

Således är det lämpligt att elever ges möjlighet att använda en dator med internetuppkoppling i 

enlighet med läroplanen för det obligatoriska skolväsendet. 

 

1.1 Syfte och Frågeställning 

Vi har valt att fördjupa oss i detta ämne för att undersöka hur kulturella redskap samt 

interaktivt samtal i grupp – det vi kommer att benämna ”lärandesituationen” – kan påverka 

elevers föreställningar om liv. Studien kommer således att förbereda oss i vår framtida 

yrkesroll som naturvetenskapslärare då vi får större insyn gällande elevers föreställningar.  
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Forskningsfrågorna lyder: 

1. Vilka är elevers föreställningar om liv? 

2. Hur förändras elevernas föreställningar efter lärandesituationen? 

 

1.2 Avgränsningar 

Vi har valt att studera elever i årskurs 9 då vi som examinerade lärare har behörighet att 

undervisa i naturvetenskap både på högstadiet och på gymnasiet. Elever i årskurs 9 befinner 

sig följaktligen i mitten av de årskurser vi kommer att få behörighet för. Antalet elever i 

undersökningen begränsades till 15 vilket ger en djupare förståelse av den enskilde elevens 

föreställningar om liv. Vidare har elevers tankar om liv på andra ställen än på Jorden uteslutits 

ur studien.  

 

Studien utförs ej i avsikt att studera genusperspektiv, inte heller för att studera skillnader ur ett 

socialt, ekonomiskt eller kulturellt perspektiv. Vidare har studien ej i syfte att reflektera över 

filosofiska föreställningar om livet. 
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2. Teoretisk utgångspunkt 

Denna studie grundar sig i ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Enligt Stensmo (2007) 

innebär socialkonstruktivism att människor i interaktion med varandra bildar gemensamma 

uppfattningar om vad som är och hur detta är beskaffat. Detta medför att verklighet och 

samhälle är någonting som konstrueras i sociala och kulturella sammanhang. Vikten av kultur 

och kontext för att förstå vad som sker i samhället betonas därmed inom detta perspektiv och 

utifrån detta kan individen konstruera kunskap. Socialkonstruktivismen är nära förknippat 

med många samtida teorier inom utbildningspsykologi, framförallt Vygotskijs, Bruners och 

Banduras (Andersson, 2012; Kim, 2001; McMahon, 1997).  För att förstå och tillämpa 

modeller för undervisning inom det socialkonstruktivistiska perspektivet är det viktigt att 

känna till socialkonstruktivistiska antaganden om verklighet, kunskap och lärande. 

 

2.1 Verklighet, kunskap och lärande 

Socialkonstruktivister menar att verkligheten är konstruerad av människan. För en 

socialkonstruktivist kan inte verkligheten ”upptäckas” – verkligheten existerar ej förrän den 

konstruerats i en social kontext (Cobern, 1995). Kunskap, för en socialkonstruktivist, är också 

en produkt socialt och kulturellt skapad av människan (Kim, 2001). Säljö (2005) skriver: ”hur 

vi lär, minns, löser problem, och vilka färdigheter vi utvecklar som individer, hänger intimt 

samman med hur kunskaper, färdigheter och det kollektiva minnet är organiserat i samhället” 

(s. 13).  

 

Naturvetenskapliga begrepp, såsom gen, atom, fält och evolution, konstrueras ej individuellt 

hos elever. Eleverna är beroende av naturvetenskapligt kunniga personer såsom lärare och 

olika informationsmedel för att tillgodose sig kunskap (Andersson, 2011; Andersson, 2012). 

Andersson (2012) beskriver lärarens stora betydelse i den sociala interaktionen, lärare-elev: 

”som bärare av det naturvetenskapliga kunnandet med erfarenheter att göra det begripligt och 

intressant” (s. 20-21).  

 

Lärande sker ej passivt eller genom yttre krafter hos eleven (McMahon, 1997). Eleven måste 

vara aktiv i sitt lärande där lärandet kräver både social interaktion och individuell 

konstruktion (Andersson, 2012; Cole & Wertsch, 1996). Strandberg (2006) sammanfattar 

begreppen kunskap och lärande på följande sätt: ”Vygotskij menade att människors samspel 
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inte bara är en metod som kan stödja lärande och utveckling. Han menade att samspel är 

lärande och utveckling” (s. 47). 

 

2.2. Intersubjektiv förståelse 

När individer i en grupp har delad uppfattning om ett begrepp eller fenomen kallas det för 

intersubjektivitet – individerna har en intersubjektiv förståelse (Kim, 2001).  Berger och 

Luckman (1991) förklarar hur föreställningen har konstruerats i sociala sammanhang men att 

den enskilda personen har en individuell uppfattning: 

 

“My ‘here’ is their ‘there.’ My ‘now’ does not fully overlap with theirs. My projects differ from and 

may even conflict with theirs. All the same, I know that I live with them in a common world. Most 

importantly, I know that there is an ongoing correspondence between my meanings and their meanings 

in this world, that we share a common sense about its reality. The natural attitude is the attitude of 

commonsense consciousness precisely because it refers to a world that is common to many men. 

Commonsense knowledge is the knowledge I share with others in the normal, self-evident routines of 

everyday life.” (s. 3-4) 

 

Det finns en intersubjektiv förståelse om begreppet ”stol”. När individer kommer i kontakt 

med ordet stol konstruerar de en bild av en stol i sin fantasi. Vi är alla överens om vad en stol 

är, men det finns många olika typer av sådana t.ex. köks-, kontors- eller gungstolar. Det är 

osannolikt att alla individer i en grupp konstruerar exakt samma stol i sin fantasi. Icke desto 

mindre fungerar den individuella konstruktionen mycket väl i vardagen. 

 

Konstruktionen av ett begrepp är format av individens interaktioner med andra människor i 

olika sociala och kulturella sammanhang (Kim, 2001). Lämnar individen sin egen sociala sfär 

kan den få andra synvinklar på hur ett begrepp förklaras. Om individen istället enbart 

socialiserar sig med jämlikar kommer konstruktionen av begreppet att bli allt mer specifik. 

Resultatet av detta är att personer under en viss epok som har samma kultur, språk, religion, 

klass och genus tenderar att ha nästintill identiska konstruktioner (Egidius, 2008).  

 

2.3 Socialkonstruktivistiska lärandesituationer 

Vygotskij menade att lärande är en social konstruktion som förmedlas genom språket i en 

social diskurs. Han ansåg att den mest optimala lärandesituationen är en kombination mellan 
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språk och praktisk verksamhet (McMahon, 1997). Den mest givande typen av lärande sker i 

interaktion där alla parter är fysiskt närvarande (Berger och Luckman, 1991). 

 

Metoder som används i socialkonstruktivistiska lärandesituationer är grupparbeten av olika 

slag; lärlingsplatser, problembaserad undervisning, internetbaserade uppdrag, där samtliga 

undervisningssituationer sker i interaktion med andra och är formade för att väcka intresse 

och göra lärandet meningsfullt (Kim, 2001). Huvudsaken är att eleverna är aktiva aktörer i sitt 

lärande, där lärarens uppgift är att introducera begreppen och teorierna och göra dem 

användbara för eleverna. Begreppen och teorierna skall kommuniceras på ett socialt plan men 

återskapas individuellt av eleverna (Andersson, 2012). 

 

För att lärande ska ske optimalt bör det ske i följande tre steg: eleven tolkar ett begrepp, 

läraren tolkar elevens beskrivning av begreppet och därefter kommer de överens om 

begreppets betydelse – en intersubjektiv förståelse (Cobern, 1995). 

 

Det finns fyra olika kommunikationsmönster vilka utgår från två dimensioner, dialogisk-

auktoritativ samt interaktiv-ej interaktiv: 

 

 

 

 

 

Figur 2.1 Fyra kategorier av kommunikation enligt Andersson (2012). 

 

Dialogisk kommunikation innebär att olika röster hörs i diskussionen där olika idéer och 

synpunkter förs fram. Exempelvis kan läraren i början av lektionen presentera ett problem och 

be om elevernas förklaringar. Auktoritativ kommunikation inriktas på en enda sak där 

alternativa idéer ej lyfts fram, till exempel kan läraren efter en begreppsintroduktion vilja att 

eleverna enbart koncentrerar sig på begreppet och inget annat. Interaktiv kommunikation 

innebär att fler än en person deltar i samtalet där ej interaktiv således innebär att enbart en 

person talar. I klassrummet är dimensionerna interaktiv samt dialogisk önskvärda där 

kommunikationen kännetecknas av att läraren tar hänsyn till elevernas bidrag. Syftet med en 

sådan kommunikation är att locka fram samt utmana elevernas vardagsföreställningar 

(Andersson, 2012). 

 INTERAKTIV EJ INTERAKTIV 

DIALOGISK interaktiv/ dialogisk ej interaktiv/ dialogisk 

AKUTORITATIV interaktiv/ auktoritativ ej interaktiv/ auktoritativ 
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Ett återkommande begrepp i litteraturen om socialkonstruktivistiska lärandesituationer är 

transfer. Transfer innebär en överföring av något slag där den psykologiska termen transfer 

innebär en överföring av kunskap man redan har till nya situationer i ett försök att begripa det 

förut okända (Andersson, 2011; Andersson, 2012; Schönborn & Bögeholz, 2009). Andersson 

(2011) skriver att ”Som lärare hoppas vi att eleverna överför kunnandet till nästa lektion, 

termin och årskurs, och sedan från skola till arbets- och samhällsliv” (s.65). 

 

2.4 Kulturella redskap 

Säljö (2005) beskriver hur kunskaper och färdigheter lever vidare över generationer: 

 

”Om varje ny generation skulle behöva upptäcka hur man gör upp eld, hur man navigerar till sjöss och 

till lands, och hur man tillverkar olika slags föremål och hjälpmedel, skulle världen inte se ut som den 

gör. Vi skulle inte kunna bota sjukdomar i den utsträckning vi gör idag, vi skulle inte kunna konstruera 

föremål som hjulet, klockan eller pennan, vi skulle aldrig lära oss tillverka papper eller ens komma i 

närheten så komplicerade förmågor som att rita bilder, läsa eller skriva. Inget av detta kan åstadkommas 

inom ramen för en generation. Alla sådana insikter, tekniker och färdigheter kräver kollektivt lärande 

över generationer.” (s.12) 

 

Överföringen mellan individer förmedlas med hjälp av diverse kulturella redskap. Säljö 

(2005) delar upp de kulturella redskapen mellan de som är fysiska till sin karaktär respektive 

de som är språkliga. Fysiska redskap, som ibland benämns artefakter, är av människan 

skapade föremål t.ex. hammare, datorer och hus. Språkliga redskap är kommunikativa, 

intellektuella, mentala och diskursiva i sin natur. Uppdelningen av de kulturella redskapen 

kan skapa en falsk dualism, en sådan dualism existerar ej i verkligheten. Användningen av de 

språkliga respektive fysiska redskapen är alltid överlappande. 

 

Kunskap överförs inte direkt mellan människor utan det förmedlas via kulturella redskap där 

språket är vårt viktigaste (Säljö, 2010). Människans språkförmåga måste ses som en kreativ 

talang, en förmåga att ständigt skapa nytt. Vi skapar hela tiden nya meningar och kan säga 

saker vi aldrig hört någon annan säga (Säljö, 2005). Individens förmedling är färgad av dess 

kultur och dess kulturella redskap (Säljö, 2010). Vilket innebär att hur man använder sitt 

språk och artefakter kan variera beroende på vilket närsamhälle man tillhör och vilken kultur 

man ärver. Språket kan även innebära problem som förklaras i nedanstående exempel:  
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Vid en NO-lektion delas ett laborationsprotokoll ut, där eleverna under rubriken ”Teori” 

skriver ned sina tankar om vad de tror ska ske. Att eleverna skriver ned sina tankar beror 

troligtvis på att ordet teori i vardagsspråk är synonymt med hypotes. Läraren hade avsikten att 

eleverna skulle fylla i den naturvetenskapliga teorin, då ordet teori i naturvetenskapliga 

sammanhang innebär en vetenskapligt bevisad förklaringsmodell. I ett sådant fall har läraren 

ej tagit hänsyn till att alla elever inte identifierar sig med subkulturen naturvetenskap 

(Aikenhead, 1996). 

 

Det finns, förutom språkbarriärer, andra svårigheter gällande kulturella redskap. En del 

artefakter är så välfungerande att den underliggande tekniken är osynlig och ibland oförståelig 

för användaren. Datorer och mobiltelefoner är exempel på redskap som många kan använda 

men oftast saknar kunskap om med avseende på dess tekniska egenskaper (Säljö, 2005).  

 

Samtidigt beskriver Säljö (2005) att ”Informationsteknik och medier är exempel på sådant 

som har stor betydelse för vad vi vet och hur vi får information om världen” (s.21). I dagens 

samhälle använder vi de moderna artefakterna, t.ex. miniräknare, mobiltelefoner och datorer, 

för att utnyttja de kognitiva resurser som finns införlivade i dem – information, procedurer 

och rutiner. I brukandet av kulturella redskap förmedlas således redskapet explicit men också 

implicit då det hjälper oss att tolka vår omvärld, ta ställning till den och handla på olika sätt 

(Säljö, 2005). 

 

McMahon (1997) beskriver hur användandet av Internet har ökat i skolväsendet. Det kan bero 

på att det är ekonomiskt hållbart och att materialet alltid kan uppdateras efter den senaste 

forskningen. Det råder ingen tvekan om hur stor potential Internet kan ha i skolan, men enligt 

McMahon (1997) främjar inte Internet lärande mer än vad ett skolbibliotek gör.  

 

2.5 Kritik mot det socialkonstruktivistiska perspektivet 

Francis & Kaufer (2011) kritiserar det socialkonstruktivistiska perspektivet med avseende på 

debatten angående ”arv eller miljö”, författarna menar att det mänskliga beteendet påverkas 

av både genetiska och sociokulturella aspekter – arv och miljö. Då vi enbart är förmögna att 

studera det yttre, miljön, valde vi trots kritiken att utgå från ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv. 
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3. Litteraturstudie 

Först presenteras tidigare forskning inom ämnesvalet, därefter följer utdrag ur kursplanen för 

elever i årskurs nio i kemi, fysik och biologi. Slutligen definieras villkor och förutsättningar 

för liv. 

 

3.1 Tidigare forskning 

Andersson (2008) förklarar att elevers förståelse om vad som är levande har varit föremål för 

olika undersökningar sedan 1920-talet. Forskningen tyder på att elever i olika länder, av olika 

kultur och med olika språk, har motsvarigheter i deras föreställningar om liv beroende på 

elevernas ålder. 

 

3.1.1 Vad är levande? 

Piaget var en av de första som presenterade resultatet av sina studier gällande barns tankar om 

vad som är levande. Resultatet av Piagets fem utvecklingsfaser sammanfattas av Driver, 

Squires, Ruthsworth och Wood-Robinson (1994):  

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3.1 Fem utvecklingsfaser i elever föreställningar om liv enligt Piaget 

 

De flesta elever har en icke-naturvetenskaplig bild av vad som är levande. De anser att objekt 

som rör sig, exempelvis moln, solen och floder, är levande. En del elever anser att en cykel är 

levande när den är i rörelse och icke-levande i vila. Det är vanligt att elever uppger att de är 

osäkra på sina svar (Driver et al., 1994). 

 

 

 

Fas (ålder) Föreställningar om vad som är levande 

0 (0-5)  Inga föreställningar 

1 (6-7)  Saker och ting som rör sig, faller eller för ljud är levande 

2 (8-9) Enbart det som rör sig är levande 

3 (9-11) Ting som rör sig självmant, inklusive floder och solen är levande 

4 (över 11) Vuxen föreställning: bara djur eller djur och växter är levande 
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En studie som utfördes på 1970-talet visade att det finns fyra återkommande kriterium när 

barn identifierar levande ting: att äta/att dricka, att röra på sig/att gå, att andas och att växa. 

När rörelse används som kriterium för liv kan det hända att elever exkluderar växter som 

levande (Driver et al.).  

 

Andersson (2008) sammanfattar olika studier om barns föreställningar om vad som är 

levande. Han förklarar att djur betraktas som levande av barn från tidig ålder då djur kan röra 

på sig, äta och växta.  Det är mindre vanligt att växter betraktas som levande men variation 

finns beroende på vilken växt forskaren har valt som exempel. Han beskriver också hur man i 

en israelisk studie fick fram att 50 % respektive 60 % av eleverna i åldern 10-12 ansåg att ett 

embryo respektive frö är levande. 

 

Driver et al. beskriver hur en annan israelisk studie påvisade att orden liv och djur är mycket 

lika på hebreiska och att orden för att växa och dö ej är detsamma för djur och växter. Detta 

kan ha orsakat att bara 69 % av 8–11-årigarna ansåg att växter är levande. Bland de äldre 

barnen ansåg ca 80 % av 12–15-åringarna att växter är levande. 

 

Det är vanligt att icke-levande föremål karaktäriseras som levande av elever. I en 

undersökning med 12-åriga elever på Nya Zeeland var det ca 40 % av eleverna som ansåg att 

eld är levande, dessutom var det 20 % som ansåg att bilar är levande (Andersson, 2008). 

Vilket troligtvis beror på att föremålen rör på sig och förbrukar syre. Elever tilldelar ofta 

mänskliga drag, såsom känslor, tankar och intentioner, till annat än människor (Driver et al.).   

 

I en italiensk studie, Are Bones Alive?, togs frågan huruvida delar av en organism är levande 

eller ej upp. Elever i åldrarna 7-17 besvarade frågan ”Är skelettet levande när det är inuti 

kroppen?”. Av eleverna i åldrarna 16-17 svarade 65 % att skelettet är levande. Olika 

motiveringar gavs, bland annat: skelett rör sig, tar upp näring, kan läka om det skadas och att 

det kan göra ont. En del elever kände till att skelettet är uppbyggt av celler, men att det inte 

var ett avgörande kriterium för liv (Caravita & Falchetti, 2005). 

 

3.1.2 Vad krävs för liv? 

För att identifiera och dokumentera elevers föreställningar och begränsningar gällande 

astrobiologi utfördes en enkätstudie med över 2000 deltagande. De yngsta eleverna gick i 
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mellanstadiet och de äldsta var universitetsstuderande, där studenterna läste både 

naturvetenskapliga och icke-naturvetenskapliga program. Frågorna i enkäten behandlade 

förutsättningar och villkor för liv. Majoriteten av eleverna ansåg att flytande vatten är en 

förutsättning för liv samt att liv ej kan existera utan solljus vilket stämmer bra överens med 

den naturvetenskapliga definitionen. Vidare ansåg många elever att syre är essentiellt för allt 

liv, vilket ej stämmer. När eleverna ombads att redogöra för liv i extrema miljöer resonerade 

de om mer komplexa organismer såsom djur och växter istället för att diskutera mikrober som 

är vanligt förekommande i en sådana miljöer (Offerdahl, Prather & Salter, 2003). 

 

Forskare ställde frågan ”Vad betyder mat för dig?” till 33 st gymnasie- och 

universitetsstudenter i Israel. Eleverna gav följande svar under intervjun: Essentiellt material, 

energikälla, material för att bygga upp kroppen med eller som både energikälla och 

byggmaterial. Barn tror att allt som tas in i en organisms kropp klassificeras som mat, 

inklusive vatten, mineraler och gällande växter även koldioxid samt solljus (Driver, 1994). 

 

3.1.3 Metodval i tidigare forskning  

Andersson (2008) beskriver att det i studier om elevers föreställningar om liv är vanligt att 

forskaren visar eleven bilder, samtalar om vad eleven tänker och i sin tur frågar om 

föremålet/organismen är levande varpå eleven ombeds motivera sitt svar. En annan metod är 

att låta eleverna besvara enkäter med en variation av öppna och slutna frågor (Offerdahl, 

Prather & Salter, 2003; Hansson & Redfors, 2013) 

 

I en internationell studie där 586 elever från 11 olika länder deltog gav man eleverna ett 

blankt A4-blad och bad dem rita vad som finns inuti dem. Syftet med studien var att studera 

elevernas kunskap om humanfysiologi och anatomi. En del elever tolkade uppgiften något 

annorlunda och ritade en del symboliska bilder. Exempel på vad eleverna ritade är: ett brustet 

hjärta, musik, ett stilla landskap och pengar (Reiss, 2002). 

 

En studie utfördes, med avseende på gravitation, där elever först fick svara på ett antal frågor 

om Jorden och dess gravitation. Därefter fick de en jordglob och ombads förklara vilket håll 

ett föremål faller. Jordgloben hade i uppgift att verklighetsförankra uppgiften. Svaret ”nedåt” 

utvecklades således till fem olika förklaringsmodeller för gravitation (Nussbaum, 1985).  
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3.2 Vad säger läroplanen? 

Nedan följer ett antal utdrag ur kunskapskraven för elever i slutet av årskurs 9 i Lgr11. 

Samtliga kan kopplas till begreppet liv som redovisas under nästa huvudrubrik. Detta för att 

illustrera hur sammankopplade de naturvetenskapliga ämnena egentligen kan vara.  Vi anser 

att det vore oförnuftigt att villkor och förutsättningar för liv enbart ska diskuteras på en 

biologilektion. 

 

Kunskapskraven för elever i årskurs 9 i ämnet kemi ska eleverna kunna redogöra för:  

- Partikelmodellen, som beskriver och förklarar materiens uppbyggnad samt fasers 

egenskaper 

- Hur kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar 

genom kemiska reaktioner 

- Hur vatten fungerar som lösningsmedel och transportör av ämnen (Skolverket, 2011) 

 

Kunskapskraven för elever i årskurs 9 i ämnet fysik ska eleverna kunna redogöra för:  

- Hur energin flödar från solen, några sätt att lagra energi och olika energislags 

energikvalitet 

- Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, 

tryck, volym, densitet och temperatur.  

- Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen (Skolverket, 2011) 

 

Kunskapskraven för elever i årskurs 9 i ämnet biologi ska eleverna kunna redogöra för:  

- Kroppens celler och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära 

jämförelser mellan människan och andra organismer 

- Evolutionens mekanismer och uttryck samt ärftlighet 

- Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald 

utifrån evolutionsteorin (Skolverket, 2011). 

 

3.3 Vad är liv? 

Som tidigare nämnts i inledningen finns det ingen entydig definition på begreppet liv inom 

naturvetenskapen (Cleland & Chyba, 2002).  Emellertid finns det kriterier som organismer 

måste uppfylla: ordning/struktur, reproduktion, metabolism, tillväxt och utveckling samt 
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reagerar på sin omgivning.  Noteras bör att om en enhet ej uppfyller samtliga kriterier kan den 

ej betraktas som levande, till exempel en bil. Bilar har metabolism, har ordnade strukturer och 

reagerar på sin omgivning men då de saknar möjlighet att producera avkomma, på grund av 

avsaknad av arvsmassa, definieras de ej som levande i naturvetenskapliga sammanhang 

(Bennet & Shostak, 2011). 

 

3.3.1 Ordning/Struktur 

De byggstenar som krävs för liv, som vi känner till idag, är följande grundämnen: syre, kol, 

kväve, fosfor, väte och svavel. Anledningen till att det är just de sex ovanstående grundämnen 

är att de tillsammans kan bilda kolhydrater, proteiner, lipider samt nukleinsyror vilka är de 

fyra beståndsdelar som finns i alla celler. Fem av grundämnena, alla utom svavel, är 

essentiella för uppbyggnaden av DNA. Svavel är däremot essentiellt för bildandet av 

aminosyrorna cystein och metionin (Bennet & Shostak, 2011; Alberts, 2008). Byggstenarna 

har ordnade strukturer som följer någon form av mönster och utgör avgränsningen mot andra 

system (Bennet & Shostak, 2011). 

 

3.3.2 Tillväxt och utveckling genom naturligt urval 

Organismer växer och utvecklas ständigt under en livscykel. Encelliga organismer tenderar att 

dela sig så ofta de har möjlighet medan flercelliga organismer endast delar sig då de är 

genetiskt programmerade att göra så (Alberts, 2008). Utveckling och tillväxt styrs till stor del 

av organismens genetiska arv men också av samspelet med dess miljö (Berg, Tymoczko & 

Stryer, 2011), (Bennet & Shostak, 2011).  

 

Liv som vi känner till det idag är har genomgått en anpassning och utveckling i över tre 

miljarder år. Livet har utvecklats som ett resultat av interaktioner med andra organismer samt 

dess miljö där den som är bäst lämpad överlever – naturligt urval. Ett vanligt exempel på 

naturligt urval är Darwins studie av finkarna på Galapagosöarna, vilka hade olika näbbstorlek 

till följd av varierande storlek av födan på de olika öarna (Bennet & Shostak, 2011).  
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3.3.3 Metabolism 

Den totala summan av kemiska processer som sker i organismer, både summan av katabolism 

och anabolism, kallas för metabolism vilket är detsamma som ämnesomsättning. Katabolism 

är en term för de kemiska reaktionerna i en levande cell där energi utvinns. Energin används 

för syntes av komplexa föreningar, t.ex. bildandet av proteiner från aminosyror, summan av 

denna process kallas anabolism (Alberts, 2008).  Det finns undantag där organismer kan vara i 

ett vilande stadie t.ex. frön och en del bakterier, vilka under passiva perioder helt saknar 

metabolism (Bennet & Shostak, 2011).  

 

Organismer kan nyttja en av två energikällor tillsammans med en av två kolkällor vilket ger 

fyra metaboliska kategorier som redovisas i tabellen nedan: 

 

Metabolisk 

klassifikation 

Kolkälla Energikälla Exempel på organismer 

Fotoautotrof Koldioxid Solljus Växter, fotosyntetiserande 

bakterier 

Kemoautotrof Koldioxid Oorganiska 

föreninar  

Några bakterier och arkéer  

Fotoheterotrof Organiska 

föreningar 

Solljus Några bakterier och arkéer 

Kemoheterotrof Organiska 

föreningar 

Organiska 

föreningar  

Djur, flera mikroorganismer 

 

Tabell 3.2 Metabolisk klassifikation av organismer 

 

En organism som är självnärande benämns som autotrof, de använder koldioxid som kolkälla. 

Nyttjar autotrofen solljus som energikälla i fotosyntesen kallas den för fotoautotrof. Växter är 

ett vanligt exempel på fotoautotrofer, till denna kategori hör också fotosyntetiserande 

bakterier. Fotoautotrofer omvandlar koldioxid (CO2), vatten (H2O) samt energi i form av 

solljus till syrgas (O2) och glukos (C6H12O6), i fotosyntesen, genom följande formel: 

 

6 CO2 + 6 H2O + energi  6 O2 + C6H12O6 
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Noteras bör att nästan alla celler utför cellandning som, i förenklad form, omvandlar syrgas 

och glukos till vatten och koldioxid för energiutvinning enligt: 

 

6 O2 + C6H12O6   6 CO2 + 6 H2O 

 

Kemoautotrofa organismer använder oxidation av oorganiska föreningar som energikälla. 

Kemoautotrofer är vanliga i extrema miljöer, t.ex. arkéer i familjen Sulfolobus som befinner 

sig vid heta vulkaniska källor på havets botten. De sistnämnda är fantastiska organismer som 

överlever både utan organisk föda och direkt solljus (Bennet & Shostak, 2011).   

 

Heterotrofa organismer behöver, till skillnad från en autotrof, konsumera organiska förenigar 

för att tillgodose sitt kolbehov, t.ex. genom att ”äta”. Fotoheterotrofa organismer nyttjar likt 

fotoautotroferna solljus som energikälla, men är mycket ovanliga då de är tvungna att äta 

organiska föreningar vid nedbrytning av dött material. Kemoheterotrofer får utöver sitt 

kolbehov även sitt energibehov tillgodosett av organiska föreningar, däribland människor och 

andra djur samt olika mikroorganismer (Bennet & Shostak, 2011).  

 

3.3.4 Reagerar på sin omgivning 

Alla organismer interagerar med sin miljö och reagerar aktivt på miljöförändringar. 

Förändringarna kan vara av fysikaliskt slag, t.ex. pH, temperatur och syrehalt, eller av 

mekaniskt slag, t.ex. beröring (Bennet & Shostak, 2011; Berg, 2011). Nedan beskrivs ett antal 

respons på diverse stimuli hos olika organismer: 

 

Fototropism är ett exempel på hur växter reagerar på sin omgivning genom att förflytta sina 

blad i enighet med solens rörelse över himlavalvet. Det medför att växten får lika stor 

solljusexponering på bladen under dygnets ljusa timmar (Raven, Evert & Eichhorn, 2005).  

 

Däggdjur anpassar sig till temperaturförändringar genom att svettas, flämta eller att reglera 

cirkulationssystemet (Bennet & Shostak, 2011). Det finns även en del växter som kan anpassa 

sig till temperaturförändringar, vid högre temperaturer stänger de klyvöppningarna på bladen 

för att minska mängden vattenförlust. En sådan stängning av klyvöppningar kan också vara en 

respons på dålig vattentillgång (Raven, 2005). En anpassning av cellens interna miljö till följd 



 

 

20 

av miljöförändringar för att behålla ett stabilt tillstånd kallas för homeostas (Toverud & Sand, 

2007). 

 

Biofilm är en benämning på ett slem som bakterier i grupp utsöndrar vilket bildar en 

skyddande miljö – detta försvarar bakterierna från andra organismers immunförsvar samt 

möjliggör vidhäftning i en näringsrik miljö. I biofilm kan bakterier kommunicera med 

varandra om vilka yttre förhållanden som råder (Madigan, Martinko, Stahl & Clark, 2011).  

 

3.3.5 Reproduktion 

Organismer reproducerar sig eller är produkten av reproduktion (Bennet & Shostak, 2011). 

Enklare livsformer, såsom bakterier, reproducerar sig genom att dela sig i nästan exakta 

kopior, så kallad asexuell fortplantning (Madigan, 2011). Mer komplexa livsformer 

reproducerar sig sexuellt där avkomman ärver genetiskt material från två föräldrar. Det finns 

dock organismer som ej kan reproducera sig, ett exempel är mulåsnan som föds steril. Icke 

desto mindre är mulåsnan levande då den är produkten av reproduktion mellan två 

närbesläktade djur, häst och åsna (Bennet & Shostak, 2011). 

 

Informationen i arvsmassan, eller genomet som det också kan kallas, är vanligtvis kodat i 

DNA, deoxiribonukleinsyra. RNA, ribonukleinsyra, används som ett mellansteg i det Centrala 

Dogmat där DNA översätts till RNA som sedan kodar för proteinerna. Det är den genetiska 

koden som ger organismen dess egenskaper samt möjliggör det cellulära maskineriet som är 

gemensamt hos allt liv (Alberts, 2008).  

 

3.3.6 Levande eller icke-levande? 

I vissa fall kan genom vara kodat i RNA, sådana genom existerar enbart hos virus (Madigan, 

2011). Virus infekterar organismer och beskrivs som ett mellanting mellan levande och icke-

levande materia. Anledningen är att de dels saknar metabolism och dels att de är oförmögna 

att reproducera sig på egen hand. När ett virus infekterar en värdcell programmerar den om 

cellens maskineri för att tillverka kopior av viruset. Således utnyttjar viruset värdcellen till att 

producera fler viruspartiklar (Bennet & Shostak, 2011; Madigan, 2011). 
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Ett annat mellanting är infektionssjukdomar orsakade av prioner, vilka är avvikande proteiner 

som på okänt vis influerar andra proteiner att omvandlas till prioner, Galna ko-sjukan är ett 

exempel på en smitta orsakad av prioner (Bennet & Shostak, 2011). Med andra ord gör 

prioner kopior av sig själva genom att få andra molekyler att förändras, vilket är anledningen 

till att de hamnar i gråzonen mellan levande och icke-levande (Madigan, 2011). 

 

3.4 Fysikaliska villkor för liv 

De ovan nämnda kriterierna definierar liv, nedanstående fysikaliska villkor är en förutsättning 

för att liv ens ska kunna existera. I sökandet efter liv på extrasolära planeter, det vill säga 

planeter utanför vårt solsystem, studerar forskare planeter som liknar Jorden. Genom att 

undersöka planeter i vårt solsystem är det fastställt att gravitation samt en UV-ljusskyddande 

atmosfär är essentiellt för liv (Bennet & Shostak, 2011). Eftersom vi undersöker elevers 

föreställningar om liv på Jorden har vi valt att bortse från kravet på gravitation och atmosfär. 

Istället fokuserar vi på vatten, energi och temperatur då de är kopplade till många biokemiska 

processer. 

  

3.4.1 Vatten 

Vatten är nödvändigt för allt liv som vi känner det idag.  I regel består drygt två tredjedelar av 

cellen av vatten. Vatten har en specifik egenskap, den tar större plats i fast form än i flytande 

vilket innebär att densiteten är lägre i fast form (Hewitt, 2010). Denna egenskap kan vara 

förödande för celler som vid snabb nedfrysning tenderar att lysera – cellmembranet faller 

samman (Alberts, 2008). 

 

Inuti cellen agerar vatten som lösningsmedel där cellens biokemiska reaktioner sker samt som 

ett medium för eliminering av vattenlösliga restprodukter. För att utjämna 

koncentrationsskillnader inuti och utanför cellen rör sig vatten genom cellmembranet. 

Cellmembranet är semipermeabelt då det släpper igenom vatten och små, oladdade molekyler 

utan att energi behöver tillsättas.  När vatten förflyttar sig från låg koncentration lösta 

partiklar till hög koncentration kallas fenomenet för osmos. Osmos är viktigt för cellen för att 

bibehålla de gradienter som behövs för en fungerande cell (Alberts, 2008).  
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Som tidigare nämnts, under rubriken Metabolism, är vatten en viktig deltagare i både 

fotosyntesen och cellandningen. Fotosyntesen är unik för fototrofa organismer. Den 

förenklade formeln för cellandning som nämndes tidigare utförs av nästan alla för att utvinna 

energi ur glukos (Alberts, 2008; Bennet & Shostak, 2011). 

 

3.4.2 Energi 

På Jorden finns det ett antal olika energikällor, bland annat kärnkraft och jordvärme, där den 

primära energikällan för liv är solljus. På en lång tidskala producerar solljuset trä, under en 

ännu längre tidsperiod har solljuset även producerat olja, kol och naturgas vilka samtliga är ett 

resultat av fotosyntesen. Fotosyntesen är en biologisk process där solljus tillsammans med 

koldioxid och vatten bildar glukos och syrgas. Organismer är ett slutet system som ständigt 

förlorar energi, vilket är anledningen till varför organismen måste tillgodose sig energi genom 

födointag eller autotrofi (Hewitt, 2010; Bennet & Shostak, 2011). 

 

3.4.3 Temperatur 

Temperaturintervallet som möjliggör förekomsten av liv är beroende av vattnets frys- och 

kokpunkt. Men det är svårt att sätta en nedre respektive övre gräns för temperatur då 

temperaturen är beroende av trycket. Vid högre tryck än 1 atm, trycket vid Jordens yta, kan 

vatten vara flytande vid högre temperaturer än 100 °C. Ett exempel där flytande vatten har 

högre temperatur än 100 °C är vid hetvattenkällor på havets botten (Bennet & Shostak, 2011). 

Den mikroorganism, som vi vet idag, klarar av att leva vid högst temperaturer är Geogema 

barossli som överlever i vatten som är uppemot 130 °C (Kashefi & Lovley, 2003). 

 

3.4.4 Extremofiler 

Extremofiler är organismer som lever i, för människan, extrema miljöer, t.ex. syrefria, extremt 

varma, extremt saltrika eller dylikt. Ett exempel på en extremofil är kemoautotrofen Geogema 

barossli, som nämndes tidigare under rubriken ”Temperatur”.  G. barossli, tillväxer som bäst 

vid 103 °C men klarar av att dela sig även vid 121 °C – temperaturer som är dödliga för de 

flesta organismer. Organismer, såsom G. barossli, vilka lever i extremt varmt vatten kallas för 

termofiler – ”värmeälskande”.  
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De flesta extremofiler är anaeroba, det vill säga att de ej kräver syre för sin överlevnad, vidare 

är syre toxiskt för obligat anaeroba organismer. Då syre är giftigt för de obligat anaeroba 

organismerna har de en annan form av energiutvinning än cellandningen som nämndes 

tidigare. Energin erhållas från kemiska reaktioner innehållande oorganiska metaller som väte-, 

svavel- och järnföreningar (Bennet & Shostak, 2011). 
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4. Metod 

I denna studie tillhandahölls data genom en första enkät följt av diskussion i grupper om fem 

elever samt en avslutande enkät. Data behandlades där elevsvaren kategoriserades enligt fem 

förutbestämda kategorier. Resultatet av elevernas motiveringar kodades och för var elev 

skapades en ”elevprofil” där eventuella förbättringar och försämringar markerades. 

 

4.1 Val av undersökningsgrupp 

Eleverna som deltog i studien tillhörde en mindre F-9 skola i södra Sverige. Likt många andra 

har elevernas NO-lärare för vana att ha ett visst ämnesområde för sig, t.ex. ärftlighetslära i tre 

veckor eller mekanisk fysik i fyra veckor. Enligt våra observationer leder detta till att eleverna 

ser fysik, biologi och kemi som ämnen oberoende av varandra. En förståelse av livets villkor 

och förutsättningar kräver kunskap i samtliga naturvetenskapliga ämnen. Av denna anledning 

var det intressant för oss att undersöka just dessa elevers föreställningar om liv. 

 

En förfrågan skickades ut till en tidigare VFU-handledare, tillsammans med 

informationsbrevet (se bilaga 4), som möjliggjorde ett tillfälle där vi fick presentera vår studie 

för eleverna. Utöver den muntliga presentationen av studien delades informationsbrevet ut till 

samtliga elever där de fick fylla i att de deltar frivilligt i undersökningen, totalt 15 elever 

valde att medverka i undersökningen. Elever som ej valde att delta motiverade det genom att 

förklara att de var obekväma med videoinspelning. 

 

4.2 Datainsamlingsmetod 

Den första enkäten (se bilaga 1), som ifylldes individuellt, hade både slutna och öppna frågor 

då vi ville ta reda på elevernas egna tankar och föreställningar om liv (Kylén, 2004). Frågorna 

i enkäten var ställda på följande vis: Behövs Solen för liv? Motivera ditt svar eller Var på 

Jorden tror du att man inte kan hitta liv.  En del frågor hade slutna följdfrågor där eleverna 

fyllde hur säkra de var på sitt svar på en fyrskalig skala från Helt säker till Inte alls säker. 

Denna metod lånades av en enkätstudie utformad av Cobern et al. (2010). I slutet av enkäten 

fanns det även slutna frågor där vi bad eleverna att välja på vilket sätt de anser att de lär sig 

bäst. Enkäten ifylldes i ett eget klassrum under lektionstid vilket tog mellan 10-40 minuter 

utan störningsmoment. Totalt 15 elever medverkade vid detta tillfälle. 
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I lärandesituationen, i grupper om fem, hade eleverna tillgång till fyra fysiska redskap; ett 

äpple, en krukväxt, ett ”levande ljus” och en dator med internetuppkoppling och därtill även 

ett diskussionsunderlag (se bilaga 2). Syftet med redskapen var att öka förståelsen och göra 

diskussionen om liv mer djupgående. När eleverna fastnade i diskussionen, eller när någon 

inte fick sin röst hörd gick vi in och ställde följdfrågor. Direkta faktafrågor till oss besvarades 

ej utan hänvisades till informationssök på datorn.  De tre gruppsamtalen ljudinspelades samt 

videofilmades, anledningen till detta var att försäkra opponenter och examinator att 

gruppsamtalen faktiskt har ägt rum. Gruppsamtalen varade mellan 20-30 minuter vardera i ett 

slutet grupprum utan störningsmoment. 

 

Efter en vecka besöktes skolan igen. Den avslutande enkäten (se bilaga 3), som också skrevs 

individuellt, utfördes i syfte att se hur redskapen samt gruppsamtalet påverkat elevernas 

föreställningar om liv, denna enkät var en förkortad version av den första. En del frågor 

omformulerades för att ej tappa elevernas engagemang och frågorna rörande elevernas 

intresse och inlärning ströks då de ej påverkats av vår studie. De slutna följdfrågorna om 

elevernas säkerhet på sina svar behölls i syfte att jämföra hur eleverna påverkats av 

gruppsamtalet. Tolv elever skrev utan störningsmoment i ett grupprum. De andra två fann vi 

utanför musiksalen i anslutning till matsal och elevcafé då de var upptagna med skolans 

musikal, av den anledningen fick de ej sitta ostört utan det ställdes frågor om musikalen till 

dem vilket stressade eleverna. Totalt 14 elever medverkade vid detta tillfälle, en elev var sjuk 

vid detta tillfälle. 

 

Dessförinnan utfördes en pilotstudie på Högskolan för att utvärdera enkäterna där fyra 

studenter inom lärarprogrammet, dock ej med naturvetenskaplig inriktning, besvarade 

enkäterna och gav feedback. Målet var att ta reda på om frågorna var lätta att förstå, hur 

frågorna tolkades och om det fanns nog med utrymme att motivera svaren. Pilotstudien gav 

goda resultat där vi kom fram till att inga ändringar behövdes.   

  

4.3 Etiska principer  

Vi har, i enlighet med lagen om etikprövning, ej krävt föräldrarnas godkännande för 

deltagandet i studien då eleverna som deltog var äldre än 15 år vid undersökningstillfällena 

utifrån följande citat:  
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”Lagen om etikprövning sägs i 18 § om sådan forskning som faller under lagen att barn som fyllt 15 år 

och inser vad forskningen innebär för hans eller hennes del, skall informeras och samtycka till 

forskningen” (Codex – regler och riktlinjer för forskning, 2013). 

 

För att upplysa eleverna om vad forskningen innebar delades ett informationsbrev ut till 

klassen där samtliga deltagande elever skrev under att de deltog i studien frivilligt (se bilaga 

4). Vidare ansåg vi att elevsvaren i enkäterna samt gruppsamtalet inte kunde bedömas som 

känsliga då vi enbart fokuserat på den naturvetenskapliga aspekten av frågan ”Vad är liv?”. 

 

4.4 Bearbetning av materialet 

Nedan följer en beskrivning av frågorna i enkäten där en detaljerad förklaring till de fem 

kategorierna för fråga 1-3 samt 5-11 finnes. Notera att svar med motivering kategoriseras som 

ett bättre svar än ett utan.  Fråga 4 är en följdfråga där eleverna kan skriva ner eventuella 

osäkerheter. Fråga 12 berör elevernas intresse bland de naturvetenskapliga ämnena och fråga 

13 vilken form av lärandesituation de finner mest givande. 

 

4.4.1 Bedömningsmall för fråga 1 

Eleverna ombads att ge exempel på något som är levande respektive icke-levande samt 

motivera. Elevsvaren delades upp i följande fem kategorier: 

 

Kategori Kommentar 

1 Inga exempel, ingen motivering 

2 Exempel utan motivering 

3 Exempel med godtagbar motivering 

4 Exempel på både levande och icke-levande med godtagbar 

motivering 

5 Exempel på både levande och icke-levande med god motivering 

 

Tabell 4.1 Kategoriseringsmall för elevsvar: fråga 1. 
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4.4.2 Bedömningsmall för fråga 2 

Eleverna ombads att ge exempel på platser på Jorden där liv saknas samt motivera sitt svar. 

Elevsvaren delades upp i följande fem kategorier: 

 

Kategori Kommentar 

1 Ej besvarat frågan 

2 Besvarat frågan, saknar motivering 

3 Exempel utan motivering 

4 Exempel med godtagbar motivering 

5 Exempel med god motivering 

Tabell 4.2 Kategoriseringsmall för elevsvar: fråga 2. 

 

4.4.3 Bedömningsmall för fråga 3 

 Eleverna fick kryssa i vilka av de 15 alternativ i en lista som de ansåg är levande. Eleverna 

delades in i fem kategorier beroende på antalet fel: 

 

Kategori Kommentar 

1 Antal fel ≥ 8 

2 Antal fel ≥ 6 och ≤ 7 

3 Antal fel ≥ 4 och ≤ 5 

4 Antal fel ≥ 2 och ≤ 3 

5 Antal fel ≤ 1 

Tabell 4.3 Kategoriseringsmall för elevsvar: fråga 3. 

 

I figuren nedan är de levande respektive icke-levande alternativen till fråga 3 listade. 

 

Levande Icke-levande 

Äpple* Kanin Virus Stol 

Frö Ekollon Tänt ljus Eld 

Fisk Björk Släckt ljus Berg 

Gräs Jäst Vatten  

Figur 4.1 Levande respektive icke-levande alternativ till fråga 3 
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* Under enkäterna och gruppsamtalen framgick det att eleverna diskuterade huruvida äpplet 

var kvar på trädet eller om det hade fallit ned till marken. Detta perspektiv fick oss att inse att 

äpplet således är svårt att definiera som levande eller icke-levande då det inte finns rum för 

motiveringar i denna fråga.  Följaktligen får eleverna rätt oavsett om de kryssat i rutan för 

äpple eller ej. 

 

4.4.4 Bearbetning av fråga 4 

Fråga 4 var en följdfråga till fråga 3 där vi lät eleverna skriva ner eventuella osäkerheter, 

således används denna fråga ej i elevprofilerna. Svaren på fråga 4 hjälpte oss att förstå vissa 

felaktiga svar t.ex. var det en elev som skrev att gräs kan vara dött.  

 

4.4.5 Bedömningsmall för fråga 5-11  

Nedan följer en figur som sammanställer frågeställningar i frågorna 5-11 samt var lämpliga 

motiveringar finnes. Lämpliga motiveringar av naturvetenskaplig karaktär för frågorna finns i 

litteraturstudien under avsnitten ”Villkor för liv” samt ”Fysikaliska förutsättningar för liv”. 

 

Fråga Frågeställning Rätt 

svar 

”Villkor för liv” ”Fysikaliska 

förutsättningar för liv” 

5 Behövs vatten för liv? Ja  x 

6 Behövs solen för liv? Ja x x 

7 Behövs syre för liv? Nej x x 

8 Behövs luft för liv? Nej x x 

9 Behövs mat för liv? Nej x  

10 Behövs energi för liv? Ja x x 

11 Behövs arvsmassa för liv? Ja x x 

 

Figur 4.2 Sammanställning av frågeställningar med hänvisning till avsnitt med korrekt motivering 
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Frågorna 5-11 var slutna frågor med plats för motivering. Samtliga är kategoriserade på 

liknande vis enligt följande tabell: 

 

Kategori Kommentar 

1 Felaktigt svar, ingen motivering  

2 Rätt svar, ingen motivering 

3 Motivering överensstämmer ej med naturvetenskapliga teorier  

4 Motivering överensstämmer med naturvetenskapliga teorier 

5 Motivering överensstämmer mycket väl med naturvetenskapliga 

teorier 

 

Tabell 4.4 Kategoriseringsmall för elevsvar: fråga 5-11 

 

Ordningen på kategorisvaren är inspirerade av Hanson & Redfors (2013) där de delade upp elever 

efter svar – ja eller nej – och motivering. Därefter omarbetade vi kategorisvaren hierarkiskt så att de 

tämligen motsvarar kunskapskraven i årskurs 9, där kategori 5 motsvarar ett högre betyg och kategori 

1 icke-godkänt.  Nämnvärt är att kategori 2-4 ej motsvarar betygen D-B. 

 

4.4.6 Elevernas säkerhet på sina svar  

För fråga 5-11 skulle eleverna dessutom fylla i hur säkra de var på sitt svar i en fyrskalig 

skala: Helt säker, Ganska säker, Inte så säker samt Inte alls säker. 

 

Elevsvaren kodades om till siffror - Helt säker (4), Ganska säker (3), Inte så säker (2), Inte 

alls säker (1) - och därefter beräknades medelvärdet för var fråga i både enkät 1 och 2. 

Medelvärdet och standardavvikelsen av elevernas totala säkerhet presenteras i analysen.  

 

4.4.7 Fråga 12 – ”övrigt” 

Den sista frågan i enkäten som berörde liv var en öppen fråga där eleverna kunde fylla i om 

de ville tillägga någonting som behövs för liv. Elevsvaren redovisas i analysen. 
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4.4.8 Fråga 13 – intresse 

Vi frågade eleverna vilket av följande ämnen de fann mest intressant: fysik, teknik, biologi 

eller kemi samt motivera varför. Anledningen till denna fråga var att se om det fanns ett 

intresse hos eleverna som överensstämde med studier om astrobiologi. Denna fråga finns 

enbart med i enkät 1. 

 

4.4.9 Fråga 14 – lärandesituationer 

Eleverna fick sätta max två kryss för att markera vilken form av lärandesituation de ansåg var 

mest givande. Det fanns även ett ”Annat” alternativ där de kunde berätta för oss om andra 

metoder. Svaren delades in i Elevstyrd respektive Lärarstyrd undervisning. Resultatet av 

denna fråga visar vilken typ av undervisning eleverna själva föredrar. Även denna fråga finns 

endast med i enkät 1. 

 

4.4.10 Sammanställning av representativa elevsvar 

För att få en överblick av elevernas föreställningar om liv gjorde vi en sammanställning av 

representativa motiveringar för kategorierna 3-5 för frågorna 5-11 (se bilaga 5).  En vidare 

diskussion av elevsvaren kommer i analysen samt diskussionen. 

 

4.4.11 Sammanställd elevkategorisering 

För var elev skapades en sammanställd elevkategorisering som visade elevens kategorisering i 

enkät 1 respektive 2. Elevkategoriseringen är en sammanställning av elevens svar tillhörande 

respektive bedömningsmall.  

 

Om förändring av kategoriseringen mellan enkät 1 och 2 sker, markeras detta med två kryss 

på vågrät rad. Det nya svaret (som tillhör enkät 2) fetmarkeras och en pil ritas ut, där en röd 

pil anger negativ förändring och en grön pil anger positiv förändring. Sammanfattningsvis är 

den sammanställda elevkategoriseringen ett sätt att bildligt visa hur lärandesituationen har 

förändrat elevens föreställningar om liv. Se exemplet på nästa sida: 
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 I II III IV V 

 Inga exempel, 

ingen motivering 

Exempel utan 

motivering 

Exempel med 

godtagbar 

motivering 

Exempel på både 

levande och icke-

levande med 

godtagbar 

motivering 

Exempel på både 

levande och icke-

levande med god 

motivering 

1 x     

 Ej besvarat 

frågan 

Besvarat 

frågan, saknar 

motivering 

Exempel utan 

motivering 

Exempel med 

godtagbar 

motivering 

Exempel med god 

motivering 

2  x    

 Antal fel  

≥ 8 

Antal fel  

≥ 6 och ≤ 7 

Antal fel  

≥ 4 och ≤ 5 

Antal fel  

≥ 2 och ≤ 3 

Antal fel  

≤ 1 

3    x X 

 Felaktigt svar, 

ingen motivering 

Korrekt svar, 

ingen 

motivering 

Föreställning 

överensstämmer ej 

med 

naturvetenskapliga 

teorier 

Föreställning 

överensstämmer 

med 

naturvetenskapliga 

teorier 

Föreställning 

överensstämmer 

mycket väl med 

naturvetenskapliga 

teorier 

5    x  

6    x  

7   x   

8   x   

9    x  

10  x x   

11    x  

 

Tabell 4.5 Exempel på elevkategorisering: Kategorisering av ”Elev X” enkätsvar. 

 

I denna sammanställda elevkategorisering kan det utläsas att eleven har, enligt 

kategoriseringen i bedömningsmallarna, försämrats i fråga 3 då eleven har angett fler levande 

ting som icke-levande eller tvärtom i enkät 2.  Vidare har eleven i fråga 10 valt att motivera 

sitt svar i den andra enkäten, vilket ger en högre kategorisering. Märk väl att elevens nya svar 

motiveras men dock inte med en naturvetenskaplig förklaring. 
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5. Analys 
I enlighet med forskningsfrågorna analyseras elevernas föreställningar om liv först. Därefter 

studeras utvalda sammanställningar av elevkategoriseringar för att undersöka hur 

lärandesituationen har påverkat på elevernas föreställningar om liv. Slutligen presenteras och 

analyseras elevsäkerheten. 

 

5.1 Elevernas föreställningar om liv 

Ett faktum är att många elever före och efter undervisningen har vardagsföreställningar om en 

stor mängd naturvetenskapliga fenomen, och att många av dessa föreställningar skiljer sig 

radikalt från de vetenskapliga. 

 

5.1.1 Vad är levande? 

I den första enkätundersökningen angav fem elever att ”Djur, växter och människor” är 

levande. I den andra enkätundersökningen hade antalet elever som delade uppfattningen ökat 

till elva. Inte en enda elev ha nämnt mikroorganismer som någonting levande. Intressant är att 

de ej nämner mikroorganismer över huvud taget. Vi tror att det beror på att de är osäkra på 

huruvida mikroorganismer är levande eller ej. Därutöver känner de flesta eleverna ej till 

skillnaden mellan virus och bakterier, vilket framkom under gruppsamtalen. 

 

I den första enkäten var elevernas vanligaste motivering till varför exemplet de angav som 

levande är att det kräver syre samt vatten. Därefter var det olika motiveringar som framkom 

såsom att det kräver mat, växer, rör på sig, kräver ljus, kräver värme, kräver luft, utvecklas, 

förändras och andas. En elev nämner evolutionen ”från små molekyler till dinosaurier, fiskar 

och människor”. Eleverna tänker på allt levande ur ett människoperspektiv – jag lever och 

andas således måste allt levande också andas.  

 

I den andra enkäten ändrades de vanligaste motiveringarna för vad som karaktäriserar levande 

till att det växer samt förändras och utvecklas. Dessutom har det blivit en mindre variation i 

elevsvaren. Uppenbarligen har det skett en skillnad i elevernas val av motivering. Vi tror att 

det interaktiva gruppsamtalet har ökat elevernas kunskap samt givit dem större tro på sig 

själva.  
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Vidare framförde en del elever vad vi vill kalla för ”humanistiska tankar” om vad som är 

levande. De menar att levande behöver närhet och kärlek, att man ska leva livet och att man 

kan känna sig död fastän man är levande. Förmodligen beror detta på att eleverna tolkade 

frågan ur ett annat perspektiv än det vi önskade samt att gruppsamtalet gav dem med 

information om undersökningens syfte. I den andra undersökningen var det ingen som 

nämnde sådana tankar under denna fråga. 

 

5.1.2 Var man ej kan hitta liv på Jorden 

Eleverna menar att platser som är väldigt varma eller som saknar vatten, exempelvis öknen 

eller i Jordens mitt, saknar liv. Det senare alternativet är logiskt medan det första förmodligen 

beror på bristande kunskap om hur det ser ut i en öken. Eller så beror det på att eleverna 

använder ordet ”öken” för en torr och varm samt vattenfri plats. 

 

I den andra enkäten uppger tre elever att det ej finns platser på Jorden som saknar liv. Tyvärr 

valde eleverna att inte motivera sina svar. Möjligtvis beror förändringen på att de i 

gruppsamtalet fick reda på att det finns bakterier som klarar sig utan syre och därmed bör det 

finnas liv på platser de tidigare trodde saknade liv.  

  

5.1.3 Levande eller ej 

Alternativet ”Äpple” fick oss att tänka till. I gruppsamtalen resonerade eleverna om huruvida 

äpplet i fråga befinner sig på trädet eller om det har trillat ned till marken och hur länge det 

har legat på marken. En mycket välberättigad fråga! Diskussionen rörde huruvida ett äpple 

som befinner sig på trädet är en del av trädet och att när äpplet faller är det dött alternativt 

döende. Eleverna var överens om att fröna inuti fortfarande levde fastän äpplet har trillat ned. 

Vi tror att elevanalysen beror på att de är väl bekanta med äppelträd. Vi som skribenter har 

olika bakgrund – en av oss från landsbygden, den andra från storstadsområdet – trots olika 

bakgrund känner vi båda till hur länge ett plockat äpple kan se oförändrat ut. Denna kunskap 

kan eleverna också ha och de menar kanske att äpplet lever fram tills att det förmultnar. 

Vidare har antalet elever som anser frön som levande ökat från nio till 13. Även detta tror vi 

kan återkopplas till gruppsamtalet där diskussionen om äppelträd, äpplen och frön tog tid att 

komma till rätta med. 
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Följande alternativ, i både enkät 1 och 2, anger nästan alla elever som levande: gräs, fisk, 

björk, kanin och virus. Detta hör ihop med perspektivet som skildras i fråga 1, där 

”människor, djur och växter” är levande. Alternativet virus tillkommer vilket vi återigen tror 

beror på brist på kunskap om virus och olika mikroorganismer. En elev skrev att virus är som 

små bakterier. 

 

I den första enkäten angav sex elever att eld är levande, i den andra ökade antalet till tio. Detta 

motsvarar en felaktig föreställning hos drygt två tredjedelar av eleverna. Vi valde att ej 

ingripa under gruppsamtalen då vi studerar hur redskapen inverkar på elevernas 

föreställningar. Vardagsföreställningen att allt levande behöver syre är mycket vanlig och kan 

vara en anledning till att så många anser att eld är levande. I skolan får eleverna lära sig om 

brandtriangeln där syre är en av tre komponenter som behövs för att någonting ska brinna. 

Dessutom är det ett vanligt talspråk att man har ”levande ljus” på bordet och att man ”kväver” 

eld. 

 

En annan intressant men felaktig föreställning är att berg är levande då de växer och 

utvecklas. En elev skrev ”Berg känns dött, men det växer” efter att ha kryssat i berg som 

levande. Eleven i fråga har inte litat på sin magkänsla utan tillförlitat sig på en bristande logik 

om att allting som växer är levande. 

 

5.1.4 Behövs vatten för liv? 

Eleverna är alla överens om att vatten är essentiellt för liv och de flesta ger mycket goda 

motiveringar till varför, t.ex. behövs i cellen, delaktig i fotosyntesen samt för att ej torka ut. 

Vardagsföreställningar om varför vatten behövs för liv är att svalka sig samt för att släcka 

törst. 

 

5.1.5 Behövs Solen för liv? 

Även i denna fråga är eleverna alla överens om att Solen är essentiellt för liv och de flesta ger 

mycket goda motiveringar till varför, t.ex. delaktig i fotosyntesen samt att det annars blir kallt. 

En elev, som vi klassificerade som kategori 3 skrev: ”Ja, Solen ger oss kraft”. Detta är 

exempel på en vardagsföreställning om hur vi påverkas av Solen. Det är vanligt att människor 

nämner hur mycket piggare de är och hur mycket bättre de mår under sommarhalvåret. En 
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annan elev skrev att ”Solen ger näring till växterna”. Detta är förmodligen en missuppfattning 

av hur fotosyntesen går till, eller att eleven använder orden näring och energi synonymt.  

 

5.1.6 Behövs syre för liv? 

Även i denna fråga angav samtliga elever samma svar. Olyckligtvis anser de att liv behöver 

syre där motiveringar ur människoperspektiv fastställdes: vi behöver syre för att andas. Dock 

skrev en av eleverna, i bägge enkäter, att syre behövs i fotosyntesen. Vår spekulation är att 

eleven i själva verket menar cellandningen då det är en omvänd formel.  

 

5.1.7 Behövs luft för liv? 

Då luft innehåller en viss del syre anser återigen samtliga elever felaktigt att luft behövs för 

liv. Motivering till elevsvaren är, förutom ovannämnda, även att ”luft behövs för att svalka 

oss”, ”annars blir vi lata och slöa” samt ”annars kan vi inte röra på oss”.  

 

Trots att alla elever har kryssat i att fiskar är levande i fråga 3 tillförlitar de sig på sitt 

människoperspektiv och en del motiverar med vardagsföreställningar. Många har hört ”Öppna 

ett fönster, så vi får in frisk luft” vilket skulle göra oss piggare. Av liknande skäl menar en del 

att luften behövs för att vi människor ska svalka oss. 

 

5.1.8 Behövs mat för liv? 

Alla elever, förutom en, anser att mat behövs för liv. En typisk motivering utan 

naturvetenskaplig karaktär är: ”Ja, annars blir man hungrig”. Motiveringar som har 

naturvetenskapligt underlag är ”Ja, för att det i maten finns vatten, näring och energi som vi 

behöver” eller ”Ja, vi behöver mat men naturen behöver bara vatten, solljus och näring”. 

 

Eleven som anser att mat inte behövs för liv har resonerat som ovanstående motivering att 

naturen enbart behöver vatten, solljus och näring. Det är sådana här svar vi var ute efter då de 

utvecklar en enkel ja och nej fråga till att förklara naturvetenskapliga fenomen. 
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5.1.9 Behövs energi för liv? 

Nästan alla elever anser att energi behövs för liv, vilket är korrekt, men de vet inte varför. De 

har en vardagsföreställning om att energi är något man har för att orka, annars blir man trött, 

eller att det är ett fenomen som finns i lampor. Ett fåtal elever menar att man inte behöver 

energi då enstaka djur kan hålla sig levande utan energi under längre perioder. En elev gav 

exemplet sengångare som ett djur utan energi. 

 

Det är uppenbart att eleverna använder ordet energi i sin vardag där dess betydelse ej 

överensstämmer med naturvetenskapliga teorier. Vidare tycker vi att det är ytterst underligt att 

de ej förknippar denna fråga med fotosyntes alternativt cellandning, trots att många av dem 

nämnt åtminstone fotosyntesen flera gånger tidigare i enkäterna. 

 

5.1.10 Behövs arvsmassa för liv? 

I den första enkäten ansåg sex elever att arvsmassa ej behövs för liv. Anledningen till detta är 

att de tror att arvsmassa enbart påverkar utseendet och att det inte är så viktigt hur man ser ut 

– man lever ändå. En elev skrev att arvsmassa bara är något som ”hänger med”. Vår reflektion 

är att eleverna som påstår att arvsmassa inte behövs, inte vet vad arvsmassa är och vad det 

innebär för liv. 

 

En av eleverna som menar att arvsmassa behövs för liv, skrev att ”det behövs för att fler 

människor ska komma till”. En god reflektion. Eleven har förstått att arvsmassa är något vi för 

vidare, men har inte förklarat dess betydelse på individnivå. På individnivå bestämmer vår 

arvsmassa utöver hur vi ser ut, hur alla biokemiska reaktioner i kroppen ska gå till med mera:  

 

”Ja, man har DNA för att man ska få ett eller flera egenskaper, former och utseendet som man föds till. 

Om man inte haft något DNA då hade kanske inte hade blivit några nya liv. Man behöver DNA för att 

forma ett nytt liv” (David, enkät 2, fråga 11) 

 

I den andra enkäten har antalet elever som inte tycker att arvsmassa behövs för liv minskat till 

fyra. En positiv förändring men elevmotiveringarna är nästintill desamma som i enkät 1. 
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5.1.11 Andra kriterier som enligt eleverna behövs för liv 

När vi frågade eleverna om de tycker att något annat behövs för liv svarade de flesta att vi har 

nämnt det viktigaste. En elev svarade däremot att liv behöver en plats att leva på, en mycket 

bra insikt. En annan elev skrev att liv behöver en kropp, vilket stämmer överens med 

naturvetenskapliga teorier då allt levande behöver ha en inneslutning av något slag. Vidare 

dök ett antal humanistiska tankar upp, såsom att liv behöver kärlek och gemenskap. Eleverna 

tycks tolka frågan ur ett humanistiskt perspektiv, ej naturvetenskapligt. Dessutom tror vi inte 

att eleverna menar att allt liv behöver kärlek och gemenskap, de menar att ett liv utan det är 

ett sämre liv. 

 

5.1.12 Vilket ämne är mest intressant? 

Eleverna tycker att biologi är mest intressant då det handlar om djur och växter samt att det är 

lättast. På andra plats hamnar fysik, då eleverna är intresserade av astronomi och tycker att 

fysik är logiskt.  

 

5.1.13 Olika lärandesituationer 

När vi bad eleverna välja max två typer av lärandesituationer som de ansåg att de lär sig bäst 

av, valde majoriteten av eleverna alternativet Läraren har genomgång. Därefter är det en del 

som tycker om att Läsa i boken eller ha Gruppövning. De två första alternativen är 

huvudsakligen lärarstyrda. Det sista alternativet kan vara både lärar- och elevstyrt beroende på 

gruppövningens upplägg och syfte. 

 

Mycket intressant är att enbart en elev angav Söka information på Internet som bästa 

inlärningsmetod. Detta trots att eleverna på den här skolan är vana vid att söka efter 

information på Internet nästan dagligen, efter lärarens instruktioner. Detta förvånade oss då vi 

lever i en tid där vi själva använder Internet för att söka efter information flera gånger om 

dagen. 

 

Under alternativet Annat framkom det att en del elever får information genom att kolla på TV 

eller att spela spel som bygger på faktafrågor. Det nämns också att diskussion med vänner och 

familj är givande för deras inlärning. Vi tycker det är intressant att de lyfter fram sådana 
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alternativ som vi normalt inte bedömer som utpräglade lärandesituationer. Att sådana åsikter 

kommer fram är väldigt givande för oss som framtida pedagoger. Men vi har svårt att se hur 

vi kan använda sådana informationsmedel i framtiden, då det ofta är svårt att hitta relevant 

material med lagom utmanande språk. 

 

5.2 Gruppsamtalets påverkan på utvalda elevers föreställningar 

Nedan presenteras fem utvalda elevprofiler. Vi valde just de fem eleverna för att visa hur 

gruppsamtalens påverkan på eleverna kan variera, vidare är eleverna representativa för övriga 

medverkande elever i vissa frågor. Valet att inte presentera samtliga sammanställningar av 

elevsvaren är dels för undvika upprepningar i texten och dels för att följande fem elever 

besvarar forskningsfrågorna. 

 

5.2.1 Gruppsamtalets inverkan på elev A (”Anna”) 

I tabellen kan det utläsas att Anna har fått sämre kategorisering i två frågor vilket beror på att 

hon har valt att ej motivera sina svar. Detta visar hur viktigt det är att motivera sina svar. Vi 

undrar varför Anna har struntat i att motivera, det kanske beror på att hon redan har uttryckt 

vad som den tyckte var viktigast i enkät 1. Eftersom enkät 1 ifylldes före lärandesituationen, 

är det kunskaper som hon hade sedan tidigare. Därför tror vi ej att Anna har ”förlorat” 

kunskap under en veckas tid. 

 

Anna visar heller ej att någon ny kunskap har förankrats. Detta kanske beror på att hon 

föredrar lärarstyrd undervisning vilket markerades i frågan ”Hur lär du dig bäst?”.  Hon har 

också markerat Gruppövningar vilket är underligt då hon ej deltog aktivt i gruppövningen. I 

gruppövningen muttrade Anna ”Men virus är ju inte levande” och när ingen annan gav hennes 

yttrande någon respons valde hon istället att inte säga någonting mer.  Vi märkte att Anna 

kände sig exkluderad i samtalet och därmed slutade interagera med övriga i gruppen.  

 

Likt Anna är det andra elever som väljer att inte motivera sina svar i enkät 2 och därmed ger 

en bild av att inte ha kunskap alls – genom att sätta ett kryss har eleverna 50 % chans att svara 

rätt. Vi tror att det i många fall bero på lathet då många utbrast ”Men jag har ju redan svarat 

på det här!” och ”Måste vi motivera?”. Då vi var neutrala mot deras kommentarer valde 

uppenbarligen en del att ej motivera sina svar.  



 

 

39 

Nedan följer sammanställningen av Annas svar: 

 

 I II III IV V 

 Inga exempel, 

ingen motivering 

Exempel utan 

motivering 

Exempel med 

godtagbar 

motivering 

Exempel på både 

levande och icke-

levande med 

godtagbar 

motivering 

Exempel på både 

levande och icke-

levande med god 

motivering 

1  x    

 Ej besvarat 

frågan 

Besvarat 

frågan, saknar 

motivering 

Exempel utan 

motivering 

Exempel med 

godtagbar 

motivering 

Exempel med god 

motivering 

2   X   

 Antal fel  

≥ 8 

Antal fel  

≥ 6 och ≤ 7 

Antal fel  

≥ 4 och ≤ 5 

Antal fel  

≥ 2 och ≤ 3 

Antal fel  

≤ 1 

3  x  x  

 Felaktigt svar, 

ingen motivering 

Korrekt svar, 

ingen 

motivering 

Föreställning 

överensstämmer  

ej med 

naturvetenskapliga 

teorier 

Föreställning 

överensstämmer 

med 

naturvetenskapliga 

teorier 

Föreställning 

överensstämmer 

mycket väl med 

naturvetenskapliga 

teorier 

5  x    

6  x  x  

7 x     

8 x     

9 x     

10  x    

11  x    

 

Tabell 5.1 Sammanställd elevkategorisering: Anna 

 

5.2.2 Gruppsamtalets inverkan på elev B (”Björn”) 

Den socialkonstruktivistiska lärandesituationen har haft både positiva och negativa effekter på 

Björn. Han har utvecklat och breddat sitt perspektiv på vad som är levande, men han har blivit 

mer osäker på sin föreställning gällande eld. Björn har fått högre kategorisering i tre frågor 

och lägre kategorisering i två.  Under ifyllandet av enkät 2 var Björn mycket stressad och då 

han utöver detta blev störd flertalet gånger tror vi att det kan ha påverkat resultatet. I fråga 5 

har han ej motiverat, förmodligen på grund av yttre stressfaktorer (se metod). Även i fråga 3 

har Björn presterat sämre, vi misstänker att han har glömt kryssa i alternativet Gräs som 

levande då han kryssat i gräs som levande i första enkäten.  

 

Nedan följer sammanställningen av Björns svar: 
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 I II III IV V 

 Inga exempel, 

ingen motivering 

Exempel utan 

motivering 

Exempel med 

godtagbar 

motivering 

Exempel på både 

levande och icke-

levande med 

godtagbar 

motivering 

Exempel på både 

levande och icke-

levande med god 

motivering 

1 x     

 Ej besvarat 

frågan 

Besvarat 

frågan, saknar 

motivering 

Exempel utan 

motivering 

Exempel med 

godtagbar 

motivering 

Exempel med god 

motivering 

2  x    

 Antal fel  

≥ 8 

Antal fel  

≥ 6 och ≤ 7 

Antal fel  

≥ 4 och ≤ 5 

Antal fel  

≥ 2 och ≤ 3 

Antal fel  

≤ 1 

3    x x 

 Felaktigt svar, 

ingen motivering 

Korrekt svar, 

ingen 

motivering 

Föreställning 

överensstämmer  

ej med 

naturvetenskapliga 

teorier 

Föreställning 

överensstämmer 

med 

naturvetenskapliga 

teorier 

Föreställning 

överensstämmer 

mycket väl med 

naturvetenskapliga 

teorier 

5  x  x  

6    x  

7   x   

8   x   

9    x x 

10  x x   

11    x x 

 

Tabell 5.1 Sammanställd elevkategorisering: Björn 

 

Björn har även fyllt i alternativet Eld som levande. Han har dock skrivit följande: ”Eld är ju 

lite svårt att definiera eftersom man ibland säger ’en levande eld’”. Under gruppsamtalet var 

det många som var övertygade om att eld är levande då det förbrukar syre och rör på sig. 

Detta kan ha fått Björn att bli osäker på sin definition av liv. Vidare är Björn väldigt 

auktoritativ i samtalet och vill inte interagera med en viss deltagare i gruppen, som faktiskt 

hade goda synpunkter att dela med sig av.  

 

Björn har i den andra enkäten utvecklat sina motiveringar i fråga 9-11. Björn har utvecklat 

sina svar från ett människoperspektiv till att även besvara frågorna ur ett djur- och 

växtperspektiv. Vi tror att detta kan bero på de fysiska redskapen som fanns med i 

gruppsamtalet, mer specifikt den gröna växten. 
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5.2.3 Gruppsamtalets inverkan på elev C (”Carl”) 

Carl samt ovannämnda Björn satt tillsammans vid ifyllandet av enkät 2 och det var just de två 

som övriga elever störde då det fanns många frågor om ett projekt som Carl och Björn var 

ansvariga för. Carl har dock klarat av de yttre faktorerna bättre då han oftast ignorerade de 

andra. Men i fråga 5 har Carl ingen motivering vilket ger en 2:a istället för en 4:a som han 

fick i den första enkäten.  

 

Nedan följer sammanställningen av Carls svar: 

 I II III IV V 

 Inga exempel, 

ingen motivering 

Exempel utan 

motivering 

Exempel med 

godtagbar 

motivering 

Exempel på både 

levande och icke-

levande med 

godtagbar 

motivering 

Exempel på både 

levande och icke-

levande med god 

motivering 

1    x  

 Ej besvarat 

frågan 

Besvarat 

frågan, saknar 

motivering 

Exempel utan 

motivering 

Exempel med 

godtagbar 

motivering 

Exempel med god 

motivering 

2    x  

 Antal fel  

≥ 8 

Antal fel  

≥ 6 och ≤ 7 

Antal fel  

≥ 4 och ≤ 5 

Antal fel  

≥ 2 och ≤ 3 

Antal fel  

≤ 1 

3    x X 

 Felaktigt svar, 

ingen motivering 

Korrekt svar, 

ingen 

motivering 

Föreställning 

överensstämmer  

ej med 

naturvetenskapliga 

teorier 

Föreställning 

överensstämmer 

med 

naturvetenskapliga 

teorier 

Föreställning 

överensstämmer 

mycket väl med 

naturvetenskapliga 

teorier 

5  x   X 

6    x  

7   x   

8   x   

9    x x 

10   x   

11   x   

Tabell 5.3 Sammanställd elevkategorisering: Carl. 

 

Diskussionen gällande äpplet och under vilka förhållanden det är levande verkar ha breddat 

Carls syn på frön. I gruppsamtalen kom eleverna överens om att fröna inuti äpplet är 

befruktade. Det verkar som att Carl har dragit paralleller mellan frön och ekollon. I den andra 

enkäten har han fyllt i alla rätt i fråga 3, förutom virus. 
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Carl har dessutom använt mer korrekta nyckelord i fråga 9 i enkät 2. Överlag är Carls 

föreställningar om liv överensstämmande med naturvetenskapliga teorier.  Carl delar dock 

föreställningen om att allt levande behöver syre och har ibland motiverat sina svar med 

vardagsföreställningar. Carl är en högpresterande elev som har markerat att han lär sig bäst 

när läraren har genomgång samt i laborationer. Vi tror att han ej uppskattar gruppövningar då 

han har större kunskap i naturvetenskap än flertalet av sina klasskamrater. Gruppsamtalet gav 

inte Carl särskilt mycket då ingen av de andra deltagarna kunde utmana hans föreställningar.  

 

5.2.4 Gruppsamtalets inverkan på elev D (”David”) 

David har motiverat alla frågor vilket har givit honom kategoriseringar över 3.  I första frågan 

i enkät 1 skrev han ner humanistiska tankar med inslag av naturvetenskap. I samma fråga i 

enkät 2 ger David följande svar: 

 

”Ett frö är levande för att den växer från ett frö till en växt eller ett träd, där livet går vidare till ett äpple 

till ett frö igen. En sten [är inte levande] för den är en sten, den kan bli över 100 000 tusen år gammal 

och den dör inte” (David, fråga 1, enkät 2) 

 

Han förklarar dels en livscykel samt att icke-levande ting ej dör. Det är korrekt att man inte 

tillämpar ordet död på icke-levande ting. Då David i den första enkäten hade föreställningar 

av både naturvetenskaplig och icke-naturvetenskaplig karaktär tror vi att gruppsamtalet kan ha 

påverkat honom positivt.  David har angett att han lär sig bäst vid gruppövningar samt genom 

att läsa i boken. Uppenbarligen fungerar gruppövningar väldigt bra för David. 

 

Vi undrar om David enbart har blivit påverkad av gruppsamtalet eller om han har läst på mer 

om ämnet under tiden mellan enkät 1 och 2. Efter att ha avlyssnat gruppsamtalet kan vi 

avgöra att allt som tas upp i enkäterna, förutom arvsmassa, också diskuteras i gruppsamtalet. 

Dock kan vi ej avgöra hur stor inverkan gruppsamtalet har haft utan att fråga David. Just i 

frågan om arvsmassa är David en av få som i första enkäten får en 5:a. I den andra enkäten 

har hans motivering modifierats och minskat i antalet ord vilket gav honom en 3:a. Vi tror att 

David har blivit osäker på sina kunskaper och därmed förkortat sitt svar. 

 

Nedan följer sammanställning av Davids svar: 
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 I II III IV V 

 Inga exempel, 

ingen motivering 

Exempel utan 

motivering 

Exempel med 

godtagbar 

motivering 

Exempel på både 

levande och icke-

levande med 

godtagbar 

motivering 

Exempel på både 

levande och icke-

levande med god 

motivering 

1   x  x 

 Ej besvarat 

frågan 

Besvarat 

frågan, saknar 

motivering 

Exempel utan 

motivering 

Exempel med 

godtagbar 

motivering 

Exempel med god 

motivering 

2    x x 

 Antal fel  

≥ 8 

Antal fel  

≥ 6 och ≤ 7 

Antal fel  

≥ 4 och ≤ 5 

Antal fel  

≥ 2 och ≤ 3 

Antal fel  

≤ 1 

3     x 

 Felaktigt svar, 

ingen motivering 

Korrekt svar, 

ingen 

motivering 

Föreställning 

överensstämmer  

ej med 

naturvetenskapliga 

teorier 

Föreställning 

överensstämmer 

med 

naturvetenskapliga 

teorier 

Föreställning 

överensstämmer 

mycket väl med 

naturvetenskapliga 

teorier 

5   x  x 

6    x x 

7   x   

8   x   

9    x x 

10      

11   x  x 

Tabell 5.4 Sammanställd elevkategorisering: David. 

 

5.2.5 Gruppsamtalets inverkan på elev E (”Elin”) 

Elin är en elev som efter gruppsamtalet valde att motivera sina svar i enkät 2. Det kan utläsas 

ur figuren att hon är en elev som har många vardagsföreställningar vilka är grundade i ett 

människoperspektiv. Hon skriver t.ex. ”Ja, syre behövs annars kan man inte andas och inget 

funkar då” och ”Energi behövs, annars blir det mörkt och tråkigt”. Vi tror att hon i det senare 

påståendet syftar på lampor. I den första enkäten skrev hon att mat är som vårt bränsle. Detta 

ord är för oss förknippat med ämnesomsättning och energiutvinning men vi undrar om Elin 

verkligen syftade på det. I den andra enkäten skriver hon istället ”annars dör man av svält”.  

 

Gruppsamtalet har haft en positiv inverkan på Elin som har ändrat på sin motivering till varför 

det inte kan finnas liv i jordens mitt. Från början skrev hon att det kan finnas liv där för att det 

saknas syre, vilket ändrades till att det är för varmt. Att temperatur är viktigt för liv har vi inte 

berört i enkäterna utan det är något som en del elever skrev i enkät 1, vilket de senare tog upp 

i gruppsamtalen. 
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Nedan följer sammanställningen av Elins svar: 

Tabell 5.5 Sammanställd elevkategorisering: Elin 

 

Elin har enbart markerat gruppövningar som den lärandesituation som hon anser att hon lär 

sig mest utav. Vad vi kan se är att gruppsamtalet har givit henne mer självförtroende, men inte 

förändrat vardagsföreställningar om liv avsevärt.  

 

5.3 Elevsäkerhet 

I fråga 5-11 ombads eleverna att svara på hur säkra de var på sina svar, ett medelvärde 

beräknades och resultatet med markerat spridningsmått visas i figuren nedan:  

 

 I II III IV V 

 Inga exempel, 

ingen motivering 

Exempel utan 

motivering 

Exempel med 

godtagbar 

motivering 

Exempel på både 

levande och icke-

levande med 

godtagbar 

motivering 

Exempel på både 

levande och icke-

levande med god 

motivering 

1  x x   

 Ej besvarat 

frågan 

Besvarat 

frågan, saknar 

motivering 

Exempel utan 

motivering 

Exempel med 

godtagbar 

motivering 

Exempel med god 

motivering 

2   x  x 

 Antal fel  

≥ 8 

Antal fel  

≥ 6 och ≤ 7 

Antal fel  

≥ 4 och ≤ 5 

Antal fel  

≥ 2 och ≤ 3 

Antal fel  

≤ 1 

3  x x   

 Felaktigt svar, 

ingen motivering 

Korrekt svar, 

ingen 

motivering 

Föreställning 

överensstämmer  

ej med 

naturvetenskapliga 

teorier 

Föreställning 

överensstämmer 

med 

naturvetenskapliga 

teorier 

Föreställning 

överensstämmer 

mycket väl med 

naturvetenskapliga 

teorier 

5     x 

6     x 

7   x   

8 x  x   

9   x x  

10  x x   

11 x     
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Figur 5.2 Kategoriseringsmall för elevsvar: fråga 5-11 

 

Eleverna har genomgående blivit säkrare på sina svar. Vi tror att detta beror på att de i 

gruppsamtalet uttryckte sina föreställningar och fick antingen positiv eller negativ 

återkoppling. Vilket gjort att eleverna korroborerat sina svar. I den första enkäten svarade 

eleverna att de överlag är Ganska säkra på sina svar medan många i andra enkäten ökat sin 

säkerhet till Helt säker. 

 

 

Figur 5.3 Medelvärde av elevernas säkerhet, besvarad i enkät 1 och 2 
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Det är positivt att eleverna generellt har blivit säkrare på att vatten är fysikaliskt nödvändigt 

för liv – säkerheten har gått ifrån Ganska säker till nästan Helt säker i andra enkäten (se figur 

5.3). Vidare är det intressant att eleverna blivit säkrare på sina svar i fråga 11 då det i 

enkäterna kommer fram att en majoritet av eleverna inte vet vad arvsmassa är för någonting. 

Så de har inte blivit mer säkra på en korrekt motivering, det de har blivit säkrare på är att de 

inte vet vad arvsmassa är. 

 

I fråga sju, gällande om syre krävs för att liv ska kunna existera, har säkerheten inte ökat lika 

mycket som i många av de andra frågorna. Vi hoppas och tror att de kommer ihåg att det 

nämndes organismer som lever utan syre under gruppdiskussionen. 
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6. Diskussion 

För att förtydliga analysen har vi delat upp diskussionen i fyra delar. Den första diskuterar 

resultatens giltighet. Där undersöks det om det är andra forskare som kommit fram till 

liknande resultat. Den andra delen diskuterar undersökningen ur ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv, därefter kommer metoddiskussionen och slutligen diskuteras hur studien kan 

påverka oss i vår framtida yrkesroll. 

 

6.1 Resultatens giltighet 

I en brittisk undersökning beskriver Driver, Squires, Ruthsworth och Wood-Robinson (1994) 

att elever över 12 år betraktar enbart djur eller djur och växter som levande. Vi fick i princip 

samma resultat men det avviker något då eleverna inte ser sig själva som djur, de skiljer på 

människor och djur. Många av eleverna besvarar frågorna ur ett människoperspektiv. Vi tror 

det beror på brist på kunskap hos eleverna som visar att de aldrig utmanas att tänka ur ett 

större perspektiv eller byta infallsvinkel när de tar sig an ett problem. 

 

Vidare är det vanligt att elever anser att allt levande rör sig, andas, växer samt äter och dricker 

(Driver et al., 1994). Liknande resultat erhölls i vår studie där enbart en elev menade på att 

naturen inte behöver mat då den får sin energi genom fotosyntesen. Driver et al. (1994) 

beskriver att mat antingen är essentiellt byggmaterial, energikälla eller både och, vilket 

överensstämmer med vårt resultat.  

 

Offerdahl, Prather och Salter (2003) redogör för hur elever resonerar om förutsättningar för 

liv, där eleverna menar att flytande vatten, solljus och syre behövs för liv. Även eleverna i vår 

undersökning kommer felaktigt fram till att syre behövs för liv, likaså efter gruppsamtalet där 

de skulle resonera om hur livsformer klarar sig utan syre. I två av de tre gruppsamtalen 

ignorerades frågan helt, förmodligen på grund total kunskapsbrist gällande anaerober. I ett 

gruppsamtal resonerade eleverna något om bakterier och huruvida de eventuellt kan klara sig 

utan syre. Det är ovanligt att elever resonerar om mikroorganismer i extrema miljöer, istället 

diskuterar de djurs öden i sådana förhållanden (Offerdahl, Prather & Salter, 2003). 

 

I en undersökning ansåg 60 % av 10–12-åringar att frö är levande (Andersson, 2008). I vår 

undersökning ökade antalet elever som ansåg att för är levande från 9/15 till 13/14 efter 
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gruppsamtalen. Detta tyder på att lärandesituationen har haft en viss positiv inverkan på en del 

elever som efter diskussion med andra får nya, korrekta föreställningar om vad som kan vara 

levande. Liknande resultat har vi även fått gällande eld. I den första enkäten ansåg 6/15 elever 

att eld är levande, i den andra ökade antalet elever som felaktigt trodde att eld är levande till 

10/14.  

 

Det är intressant hur Andersson (2008) beskriver att 40 % av tolvåringar anser att eld är 

levande när drygt två tredjedelar av 15–16-åringar i denna klass tycker samma sak. Tyvärr 

visar en stor del av eleverna i undersökningen bristande kunskaper i kemi, fysik och biologi 

gällande livets förutsättningar och villkor.  

 

I vår undersökning skrev en elev att icke-levande föremål, t.ex. en sten, ej dör. I Israel, där 

orden för växa och dö ej är detsamma för djur och växter är det en lägre andel elever som 

anser att växter är levande (Driver et al., 1994).  Ett par elever i vår undersökning verkar vara 

bekanta med uttrycket ”vardagsspråk” då de poängterar att ett ”levande ljus” ej är levande, 

trots att det är ett vanligt uttryck i Sverige. Där man även till vardags säger att ”blommor 

vissnar” när de i själva verket dör. 

 

I en italiensk studie menade 65 % av ungdomar i åldern 16-17 att skelettet är levande när det 

är i människan (Caravita & Falchetti, 2005). Vi kan se likheter mellan denna studie och vårt 

resultat där eleverna i gruppsamtalen diskuterade äpplen. Eleverna kom fram till att så länge 

äpplet sitter kvar på trädet är det levande, då det är en del av trädet. Frön i ett äpple som fallit 

till marken är i ”idé”, alltså i ett vilande stadie, tills de kommer i kontakt med vatten och jord. 

Här visar eleverna på stor kunskap och förståelse om växters livscykler.  Även om eleverna 

har visat på sämre kunskaper inom det studerade området framhäver de bredare kunskaper 

inom andra naturvetenskapliga områden. 

 

6.2 Det socialkonstruktivistiska perspektivet 

Människor i interaktion med andra bildar gemensamma uppfattningar (Stensmo, 2007). Vår 

undersökning bekräftar detta där eleverna fick en intersubjektiv förståelse om t.ex. eld och 

frön. En intersubjektiv förståelse innebär att individer delar en gemensam uppfattning om ett 

fenomen (Kim, 2001). Eigidus (2008) menar att människor från samma sociala och kulturella 

bakgrund har nästintill likadana konstruktioner av verkligheten. Efter denna studie kan vi inte 
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stödja detta påstående då eleverna i vår studie hade olika tankar och föreställningar om liv, 

trots att de har väldigt snarlik bakgrund. Enligt Egidius teori skulle alla elever i vår 

undersökning givit nästintill likadana svar, med små variationer.   

 

Kunskaper överförs inte direkt, de förmedlas genom kulturella redskap där språket är det 

viktigaste (Säljö, 2010). McMahon (1997) påpekar vikten av att vara aktiv i sitt lärande, 

lärande sker ej passivt. Detta kan tolkas på olika vis. Katederundervisning där läraren agerar 

sändare och eleven passiv mottagare främjar inte lärande. En annan tolkning är att eleven i 

fråga måste vara aktiv även i gruppövningar för att tillgodose sig kunskap.  

 

Vidare menar Berger och Luckman (1991) att det är av stor vikt att deltagare i en 

lärandesituation är fysiskt närvarande. Det vill säga att distansbaserad undervisning ej främjar 

lärande. McMahon (1997) stödjer denna idé vilket vi varken kan bevisa eller motbevisa. Vi 

kan däremot påvisa att gruppsamtalet – en övning där alla parter är fysiskt närvarande – har 

positiv påverkan på majoriteten av eleverna, sammanlagt tolv av fjorton. 

 

I gruppsamtalen kunde vi känna behovet av en lärare eller ”ordförande” då en del elever 

uteslöts ur diskussionen. Kommunikationsmönstret var ej dialogiskt-interaktiv såsom 

Andersson (2012) beskriver en optimal kommunikation för lärande. Vidare kom eleverna 

tillsammans överens om felaktiga föreställningar vilket tyder starkt på att de är i behov av 

naturvetenskapligt kunniga personer för att leda dem i rätt riktning. Andersson (2011) 

understryker också vikten av lärare för att göra undervisningen begriplig och intressant.  

 

I gruppövningar är det viktigt att kommunikationen är dialogisk och interaktiv, då det i sådana 

lärandesituationer sker en social interaktion som leder till individuell konstruktion. En 

auktoritativ-interaktiv kommunikation är lämplig i andra lärandesituationer, t.ex. när eleverna 

ska lära sig ett visst begrepp. Gruppövningen i undersökning grundades i elevernas tidigare 

kunskap och föreställningar där de skulle använda naturvetenskapliga begrepp och teorier för 

att förklara ett, för dem, nytt fenomen – transfer. För att detta ska vara givande är det i en 

gruppövning av stor betydelse att alla får komma till tals och att eleverna är lyhörda för 

varandras åsikter och föreställningar. Strandberg (2006) menar att människans samspel är 

lärande och utveckling. Det är just detta samspel som en del elever ej fick ta del av vilket kan 

förklara varför det ej har skett en stor förändring av i deras föreställningar. 
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Säljö (2005) skriver att informationsteknik har stor betydelse för hur vi idag får information 

om saker och ting. Möjligheten att söka information är obegränsad och väldigt enkelt när man 

lärt sig att nyttja tekniken på rätt sätt. Av de femton som besvarade den första enkäten var det 

enbart en elev som angav att söka information på internet är det sätt som eleven lär sig bäst 

på. Vi tror att eleverna inte har fått lära sig att nyttja Internet och dess olika sökmotorer på rätt 

vis. Under gruppsamtalen användes datorn bara av en grupp. De skrev in följande text i 

Googles sökfält: ”Behöver allt liv syre?” där resultatet av sökningen var diverse hemsidor 

såsom skönhetssidor och religiösa sidor. Redan 1997 skrev McMahon att internet kan ha stor 

potential i skolan, men att det inte främjar lärandet mer än vad skolbiblioteket gör. På samma 

sätt som eleverna inte vet hur de hittar rätt bok i ett bibliotek vet de inte heller hur de ska hitta 

rätt källa på Internet.  

 

6.3 Metoddiskussion  

Vi är nöjda med utförandet av undersökningen. Dels då vi fick ett användbart resultat och dels 

då resultatet har vidgat vårt perspektiv på elevers föreställningar och lärande. Om vi skulle 

gjort om undersökningen en gång till hade vi dock ändrat på ett par småsaker.  

 

I enkäterna skulle vi ha skrivit ”syrgas” istället för ”syre” då elever på högre nivå kan 

resonera om att syre behövs för liv, men att syrgas ej behövs. Om vi hade specificerat vilken 

förening syret i fråga befinner sig i hade det blivit mindre utrymme för feltolkningar. I detta 

fall var det ej av betydelse då majoriteten motiverade att syre behövs för att människan ska 

kunna andas. 

 

Vidare skulle vi i enkäterna även vilja ändra ”för liv” till ”för allt liv”. Detta för att få eleverna 

att bredda sitt perspektiv från människor, djur och växter till att även reflektera över 

mikroorganismer. Dessutom är den inledande frågan för vid, en del elever reflekterar över sin 

egen livssituation och vad de tycker krävs för ett lyckligt liv. Liknande reflektioner framkom i 

den sista frågan om liv. Vi vet dock ej om en omformulering hade minskat antalet variationen 

av tolkningar. Reiss et al. (2002) fick liknande resultat i sin studie. Eftersom det var öppna 

frågor fick vi läsa elevernas tankar och då måste man räkna med att få andra tolkningar än de 

man eftersträvat. 
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De kulturella redskapen var överlag hjälpsamma för de tre grupperna, det hjälpte dem att 

komma vidare i diskussionen och de kunde med hjälp av redskapet uttrycka sig lättare. Den 

intersubjektiva förståelsen nåddes snabbt men som tidigare nämnt hade det behövts en lärare 

som kunde gå och korrigera felaktiga föreställningar. 

 

Slutligen fanns det många störande moment för en del elever i ifyllandet av enkät 2. Detta 

kunde vi inte råda över men i framtida undersökningar kommer vi säkerställa att det finns en 

sal där deltagarna i undersökningen kan förbli ostörda. 

 

6.4 Konsekvenser för yrkesrollen 

Undersökningen har förtydligat lärarens roll och vikt i klassrummet. I gruppsamtalet såg vi ett 

starkt behov av att någon ger eleverna en ledtråd om vad som är rätt eller fel. Vi såg att de 

kulturella redskapen hade hjälpt eleverna utveckla sina föreställningar om liv, men de bidrog 

även till att förstärka felaktiga föreställningar. Därför är det oerhört viktigt att se alla elever 

och styra dem i rätt riktning samt ifrågasätta felaktiga föreställningar. Vi är väldigt positiva 

till elevstyrd undervisning, men vi ska inte glömma att det är vi pedagoger som är 

kunskapsbärande.  

 

Eftersom gruppövningarna gav positiva resultat är det en metod vi kommer tillämpa i vår 

framtida yrkesroll. Det vi måste tänka på är dock att eleverna behöver en ledare. Dels i form 

av läraren och dels i form av en gruppledare som delegerar och har ansvar för att alla elever 

ska komma till tals.  

 

När vi valde att ha med en dator som kulturellt redskap trodde vi att eleverna var välbekanta 

med att söka efter information på Internet, vilket uppenbarligen var helt fel. Eleverna är 

således i stort behov av att få lära sig söka källkritiskt på Internet då det är en obegränsad, 

kostnadsfri och ständigt uppdaterad kunskapskälla – detta kommer bli en del av vår uppgift 

som framtida pedagoger (Skolverket, 2011). 
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7. Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka elevers föreställningar om liv samt hur de kan förändras 

genom en socialkonstruktivistisk lärandesituation, i form av ett gruppsamtal med kulturella 

redskap. Eleverna som deltar i studien går i nionde klass på en mindre skola i södra Sverige. 

 

För att kunna ha en meningsfull dialog om ämnet måste eleverna äga begreppet liv vilket 

förutsätter kunskaper i samtliga naturvetenskapliga ämnen.  Kunskapskraven i årskurs 9 

behandlar diverse naturvetenskapliga fenomen som används i diskussioner om liv. För oss är 

det intressant att studera hur eleverna använder kunskaper som de normalt sett anser tillhöra 

”kemi”, ”biologi” eller ”fysik” för att beskriva förutsättningar och villkor för liv. Att överföra 

kunskap man äger till nya situationer kallas för transfer. Om eleverna lyckas använda sina 

redan förvärvade kunskaper för att diskutera ett fenomen ur ett nytt perspektiv har en transfer 

skett. 

 

För att besvara forskningsfrågorna delades en enkät ut, följt av ett gruppsamtal i grupper om 

fem elever samt en avslutande enkät, enkäterna innehöll både slutna och öppna frågor. Den 

avslutande enkäten utfördes i syfte att visa eventuella förändringar i elevernas föreställningar. 

I gruppsamtalen hade eleverna tillgång till fyra fysiska redskap; ett äpple, en växt, ett 

”levande ljus” och en dator med internetuppkoppling. Anledningen till valet av det 

sistnämnda redskapet är dels kopplat till våra egna erfarenheter av informationssök, och dels 

till att skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda 

modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. 

 

Det huvudsakliga resultatet är att eleverna har vardagsföreställningar gällande 

naturvetenskapliga fenomen vid den första enkäten.  En del av eleverna behåller sina 

vardagsföreställningar även efter gruppdiskussionen. Den överlägset vanligaste 

vardagsföreställningen är att allt liv behöver syre. Motiveringen till elevsvaren är nästan alltid 

ur ett mänskligt perspektiv. De menar att då människor behöver syre för att andas, måste allt 

annat liv också behöva syre. Det fanns positiva förändringar bland en del av eleverna som 

utvecklade sina svar och gick från en icke-naturvetenskaplig föreställning till en som 

överensstämmer med naturvetenskapliga teorier. 
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