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Abstract 
 
Attitudes towards scientific descriptions of electrons of third year science students at upper 
secondary school have been investigated using qualitative interviews. Their attitudes reflect a 
philosophy of science that is discussed in relation to other philosophies of science. It is 
revealed that many students have a science philosophy typical for society, which is 
characterized by a pragmatic, application oriented philosophy of science and scepticism 
towards descriptions that are not based on “common sense”. Such a philosophy of science 
implies some problems for the students to learn important concepts of modern physics, such 
as the electron. It is revealed that the most important origins to the student attitudes are: (i) 
“common sense” descriptions of electrons established in earlier teaching, which are not 
abandoned; (ii) concept understanding does not “pay off” at examinations in modern physics; 
(iii) being well educated in science is not a part of cultural or general knowledge. Several 
aspects of teaching with a science philosophy perspective are discussed. 
 
Keywords: science philosophy, electron, interest in science, science education 
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Sammanfattning 
 
Inställningen till naturvetenskapliga beskrivningar av elektronen hos gymnasieelever i årskurs 
tre på naturvetenskapligt program har undersökts genom kvalitativa intervjuer. Elevernas 
inställningar motsvarar en vetenskapsteori som diskuteras i ljuset av andra vetenskapsteorier. 
Enligt undersökningen kan många elevers vetenskapsteori tillskrivas samhällets 

vetenskapsteori, som karaktäriseras av en pragmatisk och tillämpningsorienterad syn på 
naturvetenskaplig kunskap, samt av skepsis inför naturvetenskapliga beskrivningar som inte 
följer ett ”vardagligt” förnuft, vilket troligen gäller allmänt för modern fysik. En sådan 
vetenskapsteori leder till vissa problem för eleverna när de skall lära undervisningsstoffet i 
fysik. Från undersökningen kan även de viktigaste orsakerna till elevernas inställning spåras: 
(i) en av skolan institutionaliserad vardagsförståelse av begreppet elektron; (ii) att det inte 
”lönar sig” att fokusera på begreppsförståelse vid examination i modern fysik; (iii) att det inte 
anses, ens av eleverna själva, allmänbildande med kunskap i naturvetenskap. Flera aspekter 
av undervisning med vetenskapsteoretiska perspektiv diskuteras. 
 
Nyckelord: vetenskapsteori, elektron, intresse för naturvetenskap, fysikutbildning 
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1 Inledning 
 

Skolan drog ju fram ur ens själ den första grodden 

 till detta som blev ens stämningsvärld  

Harry Martinson, Svärmare och harkrank (1937) 
 

En fråga som är central för varje student, forskare och lärare i fysik är: Vad innebär förståelse 
i naturvetenskapen? För lärare i fysik får frågan dubbel betydelse: (i) man måste fundera över 
och utveckla sin egen syn på fysik; (ii) man måste vara medveten om elevernas syn på fysik 
för att kunna ge en relevant undervisning. Betydelse (i) gäller vilken vetenskapsteori man 
anser vara bäst lämpad för att beskriva fysik. Betydelse (ii) gäller elevernas vetenskapsteori – 
deras inställning till naturvetenskapliga beskrivningar (se kapitel 2). Föreliggande 
examensarbete utreder betydelse (ii). Eftersom elevernas inställning har betydelse för hur 
undervisning i fysik bör bedrivas är elevers vetenskapsteori viktig att vara bekant med för 
lärare, skolutvecklare och andrar som är inblandade i fysikundervisning.  
 
Elevernas utveckling av sin vetenskapsteori är en central del i deras utbildning enligt 
naturvetenskapsprogrammets programmål: utveckla en naturvetenskaplig förståelse 

(Utbildningsdepartementet, 1999). Vidare anges huvudsyftet med 
naturvetenskapsprogrammet vara att eleverna skall uppnå en på naturvetenskap grundad 

kunskap om livets villkor och sambanden i naturen (Utbildningsdepartementet, 1999). Men 
vad är naturvetenskaplig kunskap och förståelse? Och har eleverna uppnått sådan kunskap? 
Frågorna och svaren är oklara. I examensarbetet ges en ansats till att utreda elevernas syn på 
frågorna och även svaren. För lärare i fysik är alltså vetskap om elevernas inställning viktig 
för att förmedla en vetenskaplig tradition. Eftersom kunskapen och synen på kunskap är nära 
besläktade är vetskap om elevernas inställning även centralt för att hjälpa eleverna att tillägna 
sig stoffet i kursen. 
 
Endast lite forskning om elevers inställning till naturvetenskapliga beskrivningar finns 
tillgänglig. Däremot finns en hel del forskning kring elevers syn på naturvetenskap och 
teknologi och undervisning i naturvetenskap (Sjøberg , 2005, s 359). Denna obalans i 
”attitydforskning” kring naturvetenskapen och dess beskrivningar av naturen är, enligt min 
mening, olycklig av två anledningar. För det första, undersökningar om elevernas åsikter om 
naturvetenskapen i allmänhet beskriver troligen främst elevernas fördomar om 
naturvetenskap. En orsak till obalansen är troligen att naturvetenskapen i sig (kunskap och 
forskning) inte beskriver inställningar till vetenskapen, utan vetenskapliga inställningar 
(Alsop, 2003). För det andra, de väsenskilda grenarna, naturvetenskap och teknologi, blandas 
oftast samman på ett förvirrande sätt. Jag tror därför att mitt examensarbete kan fylla en viktig 
lucka i beskrivningen av naturvetenskap i gymnasieskolan. Tidigare forskning kring elevers 
inställning till naturvetenskap och naturvetenskapliga beskrivningar diskuteras i kapitel 3. 
 
Att utreda en inställning till naturvetenskapliga beskrivningar är en av spännande 
gränsöverskridande uppgift, eftersom det erbjuder ett av få tillfällen då naturvetenskap och 
samhällsvetenskap möts. Förhållandet mellan samhälls- och naturvetenskap präglas annars av 
fördomsfullhet, misstänksamhet och kommunikationssvårigheter. Min inställning är dock den 
att om ett studieobjekt förtjänar uppmärksamhet, vilket elevers vetenskapsteori gör, så finns 
det anledning att försöka nå all den klarhet som är möjlig. Att detta innebär en annan form av 
tolkningar och klarhet än för naturvetenskap är inget att bli ledsen över eller misströsta inför, 
tvärtom, det är en utmaning: I en vetenskaplig disciplin gäller det att uppnå den precision som 
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studieobjektet kräver och möjliggör. Partiklar ägnar sig därvid bättre än poesi; men även 

litteraturvetaren har en skyldighet att uppnå all den klarhet som inte innebär förenkling 
(Liedman, 2001, s 57).  
 
I examensarbetet undersöks elevernas inställning till naturvetenskapliga beskrivningar utifrån 
deras inställning till beskrivningar elektronen. Elektronen är fysikens partikel, myt och 
legend, vilket gör just begreppet elektron väl lämpat för att diskutera vetenskapsteori i 
gymnasieskolan. För det första, partikeln, elektronen är den äldsta och bäst studerade 
elementarpartikeln. Elektronen är en viktig kugge i en naturvetenskaplig världsbild.  
 
För det andra, myten, naturvetenskapliga beskrivningar av elektronen och andra 
kvantpartiklar kan inte förstås med ett ”makroskopiskt” förnuft. Till exempel: elektroner kan 
inte observeras direkt med våra sinnen; Elektronen är så ”liten” att den obestämbar enligt 
kvantfysikens teorem; Elektronen beskrivs utifrån komplementära beskrivningar (våg – 
partikel dualism). Sådana oklarheter kring elektronens ”väsen” ställer saker om 
vetenskaplighet på sin spets. I och med att elektronen är svår att beskriva och förstå med 
makroskopiska begrepp blir det möjligt att undersöka vad eleverna anser vara svårt, omöjligt 
eller onödigt i beskrivningen om elektronen. Sådana frågor om naturvetenskapliga 
beskrivningar av elektronen är möjliga och viktiga att diskutera med eleverna. 
 
För det tredje, legenden, elektronen är det mest användbara vetenskapliga begreppet för att 
förstå vår vardagliga omgivning. Till exempel, när kemisterna säger att ”allt är kemi”, menar 
de att (nästan) allt som sker i vår omvärld härrör från elektroner som växelverkar med andra 
elektroner och atomkärnor. Och eleverna är troligen medvetna om elektronernas avgörande 
roll i många sammanhang. Vill man förstå välden, både orörd av människan och påverkad 
genom mänskliga teknologier, är det elektroner man skall förstå. I läroboken Heureka A 
konstateras att elektriska krafter ligger bakom så skilda företeelser som blixtnedslag, 

värmeutvecklingen vid förbränning och beräkningar i en miniräknare (Bergström, 2004, s 
209). Tilläggas bör i populariserande sammanhang nämnas: alla biologiska processer. 
 
Elektronens roll i naturvetenskapliga beskrivningar av alla de processer som sker i naturen är 
viktig för min personliga motivering till att nå en så god och allmängiltig vetenskaplig 
beskrivning av elektronen som möjligt. Min motivering kan sammanfattas: förundring! 
Förundring inför alla de makro- och mikroskopiska processer som sker i naturen och som kan 
förklaras och förstås utifrån begreppet elektron. Genom att sätta in naturens ofattbara 
komplexitet i mindre sammanhang, genom att bryta ner, idealisera och sätta ihop till någon 
form av begriplighet är det möjligt att nå vetenskapliga förklaringar. Förundringen inför 
naturen beskrivs också av Harry Martinson: Vi känna i skogen örtens botaniska verklighet och 

kanske även dess biokemiska innehåll, men likafullt äro vi i stånd att då och då se dess 

mysteriösa livsdagg (Martinson, 1937, s 21). Och lite torftigare i beskrivningen av syftet med 
fysikämnet: eleverna skall uppleva den glädje och intellektuella stimulans som ligger i att 

kunna förstå och förklara fenomen i omvärlden (Utbildningsdepartementet, 2000). När vi 
förstår mer ser vi mer och kan känna mer. Att ta del av naturvetenskapliga beskrivningar 
innebär att öka förundringen. Det gamla talesättet: ju mer man lär sig desto mer inser man 

hur lite man vet, gäller även fysik. När okunskapens dimmor skingras framträder en 
förunderlig vy över naturens eget landskap.  
 
Examensarbetet är upplagt enligt följande. I kapitel 2 beskrivs kort de vetenskapsteorier som 
används för att beskriva elevernas inställning till naturvetenskapliga beskrivningar. I kapitel 3 
diskuteras vilka vetenskapsteorier som elever möter i skolan och i samhället, inklusive 
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tidigare undersökningar. I kapitel 4 presenteras intervjuundersökningens metod. I kapitel 5-6 
presenteras och diskuteras elevernas vetenskapsteori samt hur man kan undervisa med ett 
tydligt och medvetet vetenskapsteoretiskt perspektiv. Avslutningsvis dras de viktigaste 
slutsatserna från undersökningen i kapitel 7 samt diskussion om vidare forskning och 
generaliserbarhet av slutsatserna.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Examensarbetet har tre syften. För det första, ett underordnat syfte, vilket är att undersöka 
gymnasieelevers naturvetenskapliga förståelse om begreppet elektron; För det andra, det 
viktigaste syftet, vilket är att undersöka deras inställning till naturvetenskapliga beskrivningar, 
det vill säga, att undersöka elevernas vetenskapsteori. Som ett konkret exempel presenteras 
och diskuteras förståelse och inställning till naturvetenskapliga beskrivningar av elektronen. 
För det tredje, att diskutera hur undervisning med ett vetenskapsteoretiskt perspektiv som kan 
fostra eleverna i en naturvetenskaplig tradition kan bedrivas. 
 
Följande frågeställningar är centrala för examensarbetet:  
Vilka kunskaper har eleverna om naturvetenskapliga beskrivningar av elektronen?; 
Hur uppfattar elever observationer och teorier om elektronen? Är teorierna sanna eller är 
de varken bättre eller sämre än vilken annan beskrivning som helst? Är elektroner verkliga, 
eller är de bara ett teoretiskt begrepp som troligen inte finns som det beskrivs i teorierna? 
Behöver en vetenskaplig teori vara förnuftig?;  
Vilken vetenskapsteoretisk modell passar bäst in på elevernas inställning till 
naturvetenskapliga beskrivningar av elektronen?  

1.2 Kort ordlista 
Inom examensarbetet har jag försökt hålla antalet begrepp så lågt som möjligt, vilket 
förhoppningsvis inte gjort texten allt för torftig. Flera ”speciella” begrepp måste dock 
användas, om inte annat så för att på ett rimligt sätt kunna analysera elevsvaren i 
examensarbetets undersökning. Därför ges här en kort beskrivning av vissa av de begrepp 
som används för att beskriva vetenskaplig kunskap. Begreppen överlappar och kompletterar 
varandra på ett intrikat sätt.  
 
Rationalism är tron att sanningen om verkligheten kan avslöjas (endast) genom att använda 
förnuftet.  
Empirism, i motsats till rationalism, utgår från att all kunskap baseras i erfarenhet. 
Relativism står i motsats till både rationalism och empirism. Här hävdas att det inte finns 
några möjligheter att nå sanning, eller approximativ sanning, i en objektiv mening. Några 
”fakta” existerar inte, utan istället är det endast mentala tillstånd som på förhand bedömt 
”fakta” (Feyerabend, s 26). Alltså, en i grunden subjektiv inställning. 
Instrumentalism är tron att de i en teori ingående begreppen inte existerar i sig. Utan att de 
är fiktiva begrepp som används i teorin, men som inte behöver existera (Chalmers, 1995, s 
161), till exempel elektroner.  
Pragmatism, som är besläktat med instrumentalism, är tron att ett påståendes mening är dess 
praktiska konsekvenser – det som praktiskt fungerar är en korrekt uppfattning om 
verkligheten. Som en följd betonas oftast kunskapens tillämpningar, eftersom det är det 
”sanna”.  
Realism, till skillnad mot pragmatism och instrumentalism, är tron på att teorierna beskriver, 
eller snarare: syftar till att beskriva, världen sådan den verkligen är. Till skillnad från 
instrumentalism är realism tron att vetenskapliga begrepp, som till exempel elektronen, 
verkligen existerar. 
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2 Fyra och en vetenskapsteorier 
Om min blick kunde te sig vidare var det för att  

jag stod på mina föregångares axlar  
Isaac Newton 

 
Vad innebär en naturvetenskaplig förståelse? Denna fråga är central inom vetenskapsteori, 
som handlar om den vetenskapliga kunskapens fundament och utveckling1. För mig ligger en 
allmän syn på vetenskaplig kunskap och dess tillväxt väldigt nära skapandet av personlig 
vetenskaplig kunskap. Att studera de stora vetenskapliga genombrotten av ny (gemensam) 
vetenskaplig kunskap beskriver alltså även de personliga genombrotten av insikt och 
förståelse (se vidare Liedman, 2001, s 258).  
 
Någon form av vetenskapsteori har alla, men få är särskilt medvetna om det. Detta gäller även 
gymnasieelevers inställning till naturvetenskap. För att kunna beskriva hur eleverna ser på 
vetenskaplighet måste därför några olika möjliga och idag representerade vetenskapsteorier 
presenteras. Utifrån dessa kategorier kan elevernas vetenskapsteori diskuteras. Här 
presenteras grunderna i fyra vetenskapsteorier som dominerat den vetenskapsteoretiska 
diskussionen om naturvetenskapen under 1900-talet: logisk positivism, kritisk rationalism, 
paradigmteori och kunskapsteoretisk anarkism. Dessutom introduceras vad jag kallar 
samhällets vetenskapsteori, som beskriver dominerande samhälleliga inställningar till 
naturvetenskap. En god kritisk sammanfattning av vetenskapsteori presenteras av Chalmers 
(Chalmers, 1995). Jag utgår i det följande från, vad jag också anser korrekt, att den 
naturvetenskapliga kunskapen i sig kan förstås utan att det omgivande samhället beaktas. 
 
Den logiska positivismen2 är en form av empirism baserad på induktion; det vill säga, 
allmänna lagar bestäms genom iakttagelser och kombination av speciella observationer. 
Vetenskapen börjar med observation av en serie speciella händelser (bestämda förutsättningar, 
plats och tid) av en observatör som är fri från fördomar om studieobjektet. De 
observationspåståenden som erhålls är den sanna observationen, som ligger till grund för 
härledning av de sanna naturlagarna och teorierna. Vetenskapen kan förstås på ett logiskt 
sammanhållet sätt. Kunskapen växer linjärt och kumulativt (Fuller, 2003, s 28). 
 
Den logiska positivismen anser det möjligt att skilja vetenskaplig kunskap från ovetenskaplig. 
Ett vida använt kriterium är att vetenskaplig kunskap måste vara verifierbar, det vill säga, 
baserade på observationer av verkligheten. I synen på den objektiva observationen finns dock 
ett problem för de logiska positivisterna: alla observationspåståenden bestäms av teorier 
(Chalmers, 1995, s 41). Samspelet mellan teori och observation kan beskrivas som: Precisa, 

klart formulerade teorier är en förutsättning för precisa observationspåståenden. I denna 

mening föregår teorierna observationerna (Chalmers, 1995, s 47). Ett matematiskt formulerat 
problem ger svårslagen precision, men det kan inte fällas utan en föregripande teori.  
 

                                                
1 Ofta används begreppen kunskapsteori och vetenskapsteori för den personliga kunskapen och den 
”gemensamma” vetenskapliga kunskapen, respektive. Vetenskapsteori omfattar även kunskap om vetenskapen. 
Jag använder här vetenskapsteori som ett samlingsbegrepp för personlig och ”gemensam” vetenskaplig kunskap 
samt kunskap om vetenskapen. 
2 Den logiska positivismen utvecklades av filosofer, till exempel Rudolf Carnap, i Wien kring 1920-talet. En 
uttalad ambition var att utveckla vetenskapliga metoder i discipliner utanför naturvetenskap, till exempel, 
sociologi, psykologi och pedagogik (se även Liedman, 2001, s 186). 
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Den logiska positivismen är troligen en ganska utbredd föreställning om vetenskapen från 
”allmänhet” (Chalmers, 1995, s 22), och inom pedagogiska presentationer av vetenskap. Jag 
skulle dock vilja påstå att få naturvetenskapliga forskare är en del av en sådan 
vetenskapsteori. 
 
Den kritiska rationalismen3 ser ingen möjlighet till att finna ett fast vetenskapligt fundament 
som kan nås via induktion. Istället grundas vetenskaplig kunskap på hypoteser. Vad som är 
vetenskaplig kunskap bestäms utifrån vad som kan vederläggas, falsifieras. En teori som kan 
falsifieras men som ännu inte visats ”falsk” är dock inte sann i någon unik eller kvasireligiös 
mening, men den är en hypotes för sanningen. Det är vetenskapsmannens uppgift att på ett 
rationellt sätt kritisera teorier – kritisk rationalism. Den kritiska rationalismen är helt grundad 
i empiri; men observationers och experiments betydelse beror helt och hållet på frågan 

huruvida de kan kritisera teorier (Popper, 1997). Det är endast experiment och observationer 
som kan användas för att vederlägga vetenskaplig kunskap. Men den är inte ”empirism”, i den 
meningen att observationer är den vetenskapliga kunskapens enda källa (Popper, 1997, s 48). 
 
Vetenskapen växer genom djärva gissningar om nya hypoteser som utmanar och kritiserar de 
för tillfället rådande hypoteserna. Speciellt betonas förutsägelser av experimentella resultat 
(möjlig falsifikation) som önskvärda. Det är dock viktigt att teorierna testas i ljuset av nya, 
kanske motsägande experimentella resultat, och att teorierna inte överges omedelbart. 
Fysikens utveckling på längre sikt anses av kritiska rationalister vara rationellt grundad. 
 
Implicit finns inom den kritiska rationalismen ett antagande om existensen av en ouppnåbar 
vetenskaplig sanning – en sanning som aldrig kan bekräftas. Men strävan efter sanning, eller 
snarare approximation till sanning, inom den kritiska rationalismen leder, liksom inom den 
logiska positivismen, till att den vetenskapliga kunskapen växer. Kriterier på vetenskaplighet 
blir: falsifierbarhet. Ju fler möjligheter att falsifiera, desto säkrare är den vetenskapliga 
kunskapen, om falsifieringarna ”misslyckas”. Det går, med Poppers ord, att förverkliga det 

gamla idealet att skilja rationell vetenskap från olika former av vidskepelse (Popper, 1997, s 
201). Detta gäller alla som gör anspråk på vetenskaplighet. 
 
Den kritiska rationalismen är i vissa stycken en beskrivning av hur vetenskapen borde 
fungera: vetenskapsmän gör rationella beslut om teori- och metodval och att 
falsifikationskriteriet sorterar bort de mest felaktiga teorierna. Därmed beaktas inte sociala 
och pragmatiska faktorer för teorival. Andra problem är de sätt som falsifiering kan 
manipuleras på (Chalmers, 1995, kap 7, och Popper, 1997, s 136), vilket inspirerat till 
ansatser till förbättringar4. Även i grunden annorlunda teorier (paradigmteori och 
kunskapsteoretisk anarkism) har framförts. Trots flera svårigheter är troligen kritisk 
rationalism i någon form den vetenskapsteori som dominerar inom naturvetenskapen idag. 
 
Enligt paradigmteorin5 har vetenskapens teorival inte mycket med ett rationellt sökande efter 
sanning att göra. Istället betonas sociala faktorer (kommunikationsformer, maktrelationer och 
generationsskiften). Ett paradigm reglerar vad som är acceptabel verksamhet inom 
vetenskapen. Det är inte graden av falsifierbarhet, utan graden av social acceptans som 
bestämmer vilken teori som tillämpas och som vetenskapsmannen ”tror på”. Varje teori 
innehåller tillkortakommanden i beskrivningen av naturen. Vidare, enligt Kuhn: att ha 

framgång innebär emellertid varken fullständig framgång med ett speciellt problem eller en 

                                                
3 Främsta företrädare anses ofta vara Karl Popper, (Popper, 1997, Chalmers, 1995, kap 4-6).  
4 Företrädd till exempel av Imre Lakatos (Chalmers, 1995, s 93) och Alan Chalmers (Chalmers, 1995, s 129). 
5 Först och främst representerad av Thomas Kuhn i De vetenskapliga revolutionernas struktur , (Kuhn, 1997). 
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relativ framgång beträffande ett stort antal problem (Kuhn, 1997, s 31). Verksamheten inom 
ett paradigm syftar till att bringa teori och fakta i närmare överensstämmelse … verifiering … 

falsifiering av en teori (ibid s 72). Utbildning ses som en avgörande socialisering in i 
paradigmet, där fysiker utbildas i vad som är fysik, de ”rätta” problemen och ”rätt” (möjliga) 
lösningar. Varje paradigm formulerar också en egen historia, där vägen fram till paradigmet 
beskrivs som mer eller mindre linjär. Inom paradigmteorin finns en kritik mot skolans 
kumulativa syn på naturvetenskaplig kunskap, nämligen att undervisning inte ges om 
komplementära teorier. Om sådan undervisning gavs skulle paradigmskiften uppmuntras och 
underlättas. Revolutioner (paradigmskiften) bör uppmuntras och utbildas till. 
 
Vetenskapens utveckling består enligt paradigmteorin till stor del av revolutioner. När en teori 
som belastas med många tillkortakommanden inte längre anses acceptabel uppstår en kris, 
som möjliggör en revolution av vetenskapen. Krisen löses genom att en ny teori etablerar ett 
nytt paradigm, och så vidare: paradigm – kris – revolution – nytt paradigm etcetera. Den nya 
teorin är inkommensurabel med den gamla, det vill säga, teorierna inom paradigmen kan inte 
förstås samtidigt – man talar förbi varandra. Vilket paradigm som väljs är dock, enligt Kuhn, 
inte helt relativt utan den bedömning som leder till detta beslut innebär alltid att båda 

paradigmerna jämförs med empiriska fakta och med varandra (ibid s 70). Vetenskapliga 
revolutioner är alltså både nödvändiga och önskvärda för vetenskaplig progression. 
 
Paradigmteorin har idag många anhängare, framförallt utanför naturvetenskapen, men även 
vissa delar inom naturvetenskapen (Fuller, 2003, s 38). Det kan behöva påpekas att den 
ursprungligen utvecklades endast för att beskriva naturvetenskapens utveckling och inte 
annan vetenskap. 
 
Den kunskapsteoretiska anarkismen6 betonar starkt sociala och personliga faktorer vid 
tillblivelsen av vetenskaplig kunskap. Feyerabend betonar att den vetenskapliga kunskapen 
inte är en unik beskrivning av naturen: vetenskapen inte känner till några ”rena fakta” över 

huvud taget, utan att de ”fakta” som ingår i kunskapen redan uppfattas på ett visst sätt och 

därför är i huvudsak mentala (Feyerabend, 2000 s 26) (ungefär relativism). 
 
Med stöd i vetenskapshistorien finns det endast en metodologi (tillvägagångssätt som används 
för att utveckla vetenskaplig kunskap) som alltid gäller: allt är tillåtet (ibid s 33) Inga stora 
upptäckter görs om man låser fast sig i metodologier. Vid tillblivelsen av vetenskaplig 
kunskap gäller att tanken måste vara fri att löpa. Det är därför önskvärt att, i någon mening, 
behålla gamla ofullständiga idéer och teorier och inte döma till utdöende från människors 
medvetanden (ibid, s 144). I gårdagens felaktigheter kanske en bättre vetenskaplig kunskap 
finns. För att inte blanda in irrationalism, relativism eller populism i vetenskapen påpekar 
Feyerabend att skillnaden mellan vetenskap och metodologi, som är ett så tydligt historiskt 

faktum, pekar därför på en svaghet hos den senare och kanske också hos ”förnuftets lagar” 

(ibid s 146). Man måste skilja den stabila vetenskapen från dess instabila tillblivelse. 
 
Vad jag kallar för samhällets vetenskapsteori är två centrala aspekter av synen på vetenskap 
(vetenskapsteori) som representeras i samhället: (i) en pragmatisk vetenskapssyn, där 
vetenskapen anses god eller ond utifrån materiella kriterier; (ii) en relativistisk och skeptisk 
inställning till naturvetenskapliga beskrivningar som inte är förnuftig i en vardaglig mening. 
Den pragmatiska vetenskapssyn som finns i samhället har till vissa delar inspirerats av 

                                                
6 Framförallt företrädd av Paul Feyerabend i Mot metodtvånget, (Feyerabend, 2000). 
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paradigmteorin (Fuller, 2003). Sant eller falskt spelar ingen roll, utan vetenskapsmännen gör 
det dom gör, vilket ger möjligheter till mänskliga nyttigheter. 
 
Naturvetenskap anges ofta vara positivt för en nödvändig (och evig) ekonomisk expansion. 
Vetenskapen ges därmed främst en (positiv) betydelse som produktionskraft, som en del i 
triaden naturvetenskap – teknologi – ekonomi. Detta är en i grunden pragmatisk 
vetenskapssyn, där vetenskaplig kunskap ges värde efter dess ekonomiska konsekvenser. 
Notera dock, att eftersom vetenskapen görs ansvarig för tillståndet i världen vänds värderande 
aspekter av vetenskapens roll som produktionskraft till något negativt för en samhälls- eller 
civilisationskritiker. Även ”kritiska” synsätt kan alltså vara i grunden pragmatiska. 
 
Andra, mer konkreta, pragmatiska aspekter av naturvetenskapen är att motivera 
naturvetenskapen i termer av rena nyttoargument. Vid sådana positiva framställningar ses 
vetenskap som källan för goda tillämpningar, till exempel, medicin, kärnkraft och 
konsumtionsprodukter. Även här finns ofta andra aspekter som är negativa, till exempel, 
genmanipulation, kärnvapen och miljöförstöring (Sjøberg , 2005, kap 5).  
 
Ett tydligt resultat av en pragmatisk vetenskapssyn är att naturvetenskaplig kunskap inte är 
värdefull i sig, den är inte allmänbildande (Osborne, 2003, s 1064, Sjøberg , 2005, kap 5): 
Naturvetenskaplig kunskap har inget egenvärde som kulturell kunskap som är någon viktig 

del för en kultiverad och välutbildad människa (Osborne, 2003, s 1064, fritt översatt). 
 
Kombinationen av vetenskaplig rationalitet som ett sätt att effektivt nå kunskaper och 
pragmatism som representeras i samhällets vetenskapsteori kan leda till en allmängiltig 
livsfilosofi som är djupt problematisk enligt vissa (von Wright, 1986); Speciellt eftersom den 
fysiska behovstillfredsställelsen betonas kraftigt. Människan blir en biologisk lyckomaskin7. 
De som ändå ser sig som mer än sin kropp och söker lycka tyr sig till surrogat för religion, 

som olika mystiska frälsningsläror och allsköns vidskeplig teckentydning erbjuder – ibland 

draperade i vetenskaplighetens, ibland i urgammal visdoms kåpor (ibid s 148) 
 
En annan syn på vetenskaplig kunskap som är väl representerad i samhället är skepsis in för 
naturvetenskapliga beskrivningar inom modern fysik. Naturvetenskapen upplever ett slags 
förnuftets kris, enligt vissa, eftersom begrepp och observationer från makroskopiska 
erfarenheter inte kan tillämpas fullt ut i naturvetenskapliga beskrivningar. Enligt von Wright: 
kanske inte matematisk exakthet i naturbeskrivningen [är] fullt förenlig med rimliga krav på 

förnuftig begriplighet (von Wright, 1986, s 88).  
 
Ett problem med mycket av den kritik om förnuftets kris inom naturvetenskapen är att den 
ofta baseras på populariseringar och ogrundade generaliseringar när den diskuteras ”utanför” 
naturvetenskapen. Och naturvetare har ofta svårt att beskriva och även förstå den 
”mikroskopiska” beskrivningar. Vissa relativistiska (kultur-konstruktivistiska/postmoderna) 
vetenskapsteoretiska tendenser har upplevt ökad styrka från naturvetenskapens problem med 
att ”förnuftigt” förstå sina egna beskrivningar av den mikroskopiska naturen (se Sjøberg , 
2005, kap 7). För den oinsatte kan då vilken tankesörja som helst tyckas lika god som 
vetenskapens. En flykt in i en pragmatisk vetenskapsteori är därför en tydlig trend. 

                                                
7 En i det närmaste uppfylld dystopisk skidring av ett samhälle med möjligheter till förebyggande genterapi och 
att tillfredsställa alla biologiska behov är boken Du sköna nya värld (Huxley, 2003). Alla är vackra och lyckliga. 
Där finns ingen plats för ”äkta” känslor eller sanning, utan den biologiska lyckan är alltings mått.  
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3 Ungdomar och vetenskapsteori  
Det är inte människans medvetande som bestämmer hennes existens –  

det är snarare hennes sociala existens som bestämmer hennes medvetande  
Karl Marx 

 
I det här kapitlet avhandlas tidigare forskning om elevers inställning till naturvetenskap och 
naturvetenskapliga beskrivningar samt olika aspekter av ungdomars möte med naturvetenskap 
och därmed även vetenskapsteori: i experiment, i vardagsföreställningar och i läroböcker.  

3.1 Ungdomars inställning till naturvetenskapliga beskrivningar – 
tidigare forskning 

Elevers inställning till naturvetenskapliga beskrivningar är, i viss mån, en undersektion till 
elevers inställning till naturvetenskap (Lehrke, 1985; Sjøberg , 2005). Elevers inställning till 
naturvetenskap och naturvetenskaplig undervisning har undersökts utifrån flera aspekter, ofta 
med ett politiskt mål i sikte, nämligen att öka intresset för naturvetenskap (till exempel 
Lehrke, 1985 s 25). Därmed fokuseras på undervisningsmetoder för att väcka intresse, ofta 
relaterade till nyttoargument, snarare än på beskrivningen av elevers inställning och orsakerna 
till deras inställning. Till exempel Sjøberg är kritisk till en ensidig fokusering på 
naturvetenskapens eventuella nyttoaspekter för att skapa intresse för naturvetenskapen 
(Sjøberg , 2005, kap 5). Rent vetenskapligt är det heller inte bra om det finns underliggande 
politiska mål med forskningen om elevers inställning till naturvetenskap. 
 
För att förstå gymnasieelevers inställning till naturvetenskapliga beskrivningar från tidigare 
undersökningar, även de som diskuteras nedan, finns tre problematiska karaktäristiker. För det 
första, att inställningen till naturvetenskapliga beskrivningar undersöks perifert och indirekt 
vid undersökningar av elevers inställning till naturvetenskap, oftast i ett socialt sammanhang 
(Osborne, 2003, s 1049). För det andra, att de flesta undersökningar gäller ungdomar i 
grundskolan. För det tredje, inställningar till naturvetenskap och teknologi blandas samman. 
 
Elevers (15-åringar) inställning till naturvetenskap och naturvetenskaplig undervisning har i 
nyare undersökningar visats vara ambivalent (ibid s 359). De flesta är positivt inställda till den 
betydelse vetenskap och teknik har för samhället som helhet. Men, de är inte särskilt nöjda 

med [sin] naturvetenskapliga undervisning (ibid). Dessutom är skillnaderna mellan könen 

stora (ibid).  
 
Elever är ofta mycket positiva till teknologiska tillämpningar baserade på naturvetenskap, 
men negativa till den naturvetenskapliga kunskapens objektivitet (Sjøberg , 2005, s 371). Till 
exempel håller de med om att: naturvetenskap och teknik är viktigt för samhället, och 
naturvetenskap och teknik kommer att hitta botemedel mot HIV/AIDS, cancer etc. Men de 
håller inte med om att forskare är objektiva och neutrala, eller vi bör alltid lita på det 

forskarna säger. Denna kombination av stora förhoppningar och skepsis inför objektivitet 
tyder på en pragmatisk inställning till naturvetenskap där tillämpningar värderas högre än 
kunskap och förståelse, vilket är typiskt för samhällets vetenskapsteori. Med tanke på 
sammanblandningen av naturvetenskap och teknologi är dock slutsatserna ganska svaga.  
 
Från tidigare undersökningar om elevers (15-åringars) inställning till naturvetenskaplig 
undervisning har mycket negativa slutsatser dragits (ibid s 374). Till exempel: (i) 
undervisningen har knappast gjort att eleverna fått upp ögonen för nya spännande yrken; (ii) 
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undervisningen har försummat att utveckla elevernas kritiska sinne; (iii) undervisningen har 
inte medfört att eleverna uppskattar naturen mer; (iv) undervisningen har i liten grad fått lära 

sig vilken betydelse naturvetenskapen har för vårt levnadssätt. Slutsatser liknande punkterna 
(iii)-(iv) betonas också i en svensk utvärdering: undervisningen är måttligt framgångsrik när 

det gäller att stimulera lust att vilja veta mer om sin omvärld (Andersson, 2005, s 10). 
 
Internationella studier, till exempel från Storbritannien (till exempel, Osborne, 2003), kan 
också ge insikter om svenska elevers inställning till naturvetenskapliga beskrivningar på 
grund av de kulturella likheterna. Även i Storbritannien har det visats att skolundervisningen 
snarare minskar än ökar elevernas intresse för naturvetenskap (ibid s 1060). Speciellt har det 
visats att många elever är intresserade av tillämpningar av vetenskap, men inte av 
vetenskaplig kunskap som det presenteras i undervisningen (ibid s 1062). Den omfattande 
vardagsförståelse som bekantskap med teknologier och populärvetenskap innebär därför att: 
vetenskap i och utanför skolan bör behandlas som två oberoende enheter (Breakwall, enligt 
Osborne, 2003, s 1066, fritt översatt). Vidare fokuseras oftast på konkret problemlösning 
(kvantitativa frågor), medan mer grundläggande diskussioner inte förs, speciellt inte i en 
kollektiv form (kvalitativa, resonerande frågor) (Osborne, 2003, s 1070 och s 1074). 
 
Det har även påvisats att läraren och undervisningen är den enskilt viktigaste faktorn för att 
främja en positiv inställning till naturvetenskap och naturvetenskaplig kunskap. Speciellt 
viktigt är välutbildad personal med bred och hög naturvetenskaplig kompetens och lojalitet 
mot vetenskapen (ibid s 1067). Det vill säga, att läraren har en egen och välgrundad 
vetenskapsteori. En liknande slutsats har även dragits av Vygotskij (Vygotskij, 1999, s 271). 
Något kontraintuitivt tycks lärarens personliga kunskap och inställning till naturvetenskapen 
viktigare än dennes pedagogik för elevernas naturvetenskapliga lärande och inställning till 
naturvetenskapen.  
 
Avslutningsvis, vad är det som karaktäriserar ett intresse eller inställning? Enligt ett 
socialpsykologiskt synsätt presenterat av Schibeki har en inställning/intresse fem specifika 
delar: (i) intresset lärs in; (ii) intressen är relativt stabila; (iii) intressen har en specifik 
referens; (iv) intressen varierar i grad och intensitet; (v) intressen har olika interrelationer och 
omfattning (Schibeki, 1985, s 39). Det har även påpekats att ett intresse är långlivat, medan 

kunskap är flyktig (Osborne, 2003, s 1074, fritt översatt). Det är alltså viktigt att utreda såväl 
inställningar och intressen kring de kunskaper som eleverna erövrar i skolan, likväl som 
kunskapen i sig. Det gäller också att söka elevers intresse/inställning och om att finna de 
intressen/inställningar som är viktigast för området samt de viktigaste förgreningarna till 
kringliggande intressen/inställningar.  

3.2 Experiment och vetenskapsteori – petitess eller fundament? 
Synen på experiment är för undervisning inom naturvetenskapen den verksamhet som 
tydligast representerar en vetenskapsteori, vilket diskuteras här8. Och även om man, i princip, 
kan lära naturvetenskap utan experiment så är naturvetenskap utan experiment otänkbar som 
vi känner den. 
 
Svårigheter att lära vid laborationer kallas av Wickman för laborationernas moment 22 
(Wickman, 2002, s 99). Man måste kunna det man skall lära sig! Det är på inget sätt självklart 

                                                
8 Jag utgår från att experiment i undervisningen skall syfta till att förstå naturvetenskapliga beskrivningar. Den 
naiva men vanliga synen att vetenskapliga experiment i undervisningen skall utgå från vardagserfarenheter och 
riktade observationer diskuteras inte vidare här. För diskussion om vardagserfarenhetsbaserade laborationer, se 
till exempel Ekstig och Wickman (Ekstig, 2002, s 151, Wickman, 2002). 
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att man lär sig naturvetenskap bättre vid laborationer än vid egna studier, såvida eleverna inte 
är mer eller åtminstone lika intellektuellt aktiva vid laborationen. Den lärare som skall 
demonstrera bör därför fråga sig: tänker eleverna bättre om de betraktar ett 
demonstrationsexperiment eller utför ett elevexperiment? Liknande fråga gäller om läraren 
vill låta eleverna utföra elevexperiment. 
 
Experiment handlar inte bara om att förstå naturvetenskapliga beskrivningar, utan också om 
att socialiseras i en naturvetenskaplig tradition där fast kunskap är baserad på experiment samt 
att lära sig ett laborativt hantverk. Det finns därför i många fall anledning att demonstrera 
eller låta eleverna utföra experiment i syfte att förmedla en naturvetenskaplig inställning 
(ungefär: vetenskapsteori). En sådan socialisation in i en naturvetenskaplig tradition kräver, 
för experiment och annan undervisning, att [eleven] måste vara tillsammans med människor 

som använder [naturvetenskapliga] begrepp då de berättar, förklarar och löser problem 

(Andersson, 2001, s 12).  
 
Grovt sett finns det två typer av laborationer som kan representera olika vetenskapsteorier: (i) 
teori från experiment (fokus på observation); (ii) experiment bekräftar teori (fokus på 
hypotes). Experiment av typ (i) kan erbjuda en empirisk start, vilket kan användas både till 
induktiv härledning (logisk positivism), men likaväl till en kritiskt rationell diskussion. 
Experiment av typ (ii) innehåller moment av förutsägelse (möjlig falsifierbarhet), vilket är 
typiskt för kritisk rationalism. Experiment av typ (ii) kan också innehålla frihet i valet av 
metod (anarkistisk kunskapsteori).  

3.3 Vardagsföreställningars vetenskapsteori 
Vetenskapliga begrepp som dyker upp i mer eller mindre korrekta sammanhang i samhälle 
och media bygger upp elevernas vardagsföreställningar om dem. Hur man i skolan skall 
bemöta och värdera de olika, ibland motstridiga, begreppen från vardag och vetenskap är 
delvis en vetenskapsteoretisk fråga.  
 
Vetenskapliga eller snarare pseudovetenskapliga populariseringar är en grumlig källa för 
vardagsbegrepp. Genom populära förklaringar av vetenskapliga begrepp leds vi bort från en 
vetenskaplig förklaring av fenomenet. Andersson ger flera exempel på sådana fall där 
vardagsföreställningar av vetenskapliga begrepp härrörande från populariseringar leder till 
problem att förstå vetenskapliga beskrivningar. Ett sådant exempel är växthuseffekten 

(Andersson, 2001, s 38), som även diskuteras i undersökningen nedan. Att vetenskapligt 
beskriva växthuseffekten kräver en hel del insikt i hur molekyler växelverkar med 
elektromagnetisk strålning, samtidigt som populära modeller bortser från sådant. Allmänt är 
populära modeller ”mystiska” och oprecisa eftersom de inte är formulerade vetenskapligt. 
 
Att vardagsföreställningar och vetenskap ofta kolliderar beror på att vetenskapen ofta 
motsäger det vi tänker på som sunt förnuft. Sjøberg  visar på fyra skillnader mellan vardagligt 
och vetenskapligt tänkande: (i) I vardagslivet söker vi bekräfta föreställningar, medan 
naturvetenskapen söker falsifiera. Ofta används i vardagen egna erfarenheter och 
slutledningar utifrån små ”datamängder”; (ii) Naturvetenskapen godkänner inte ”känslor” 
eller ”upplevelser” som grund; (iii) I vardagslivet beskriver vi världen direkt som den 

framstår för oss. Vetenskapen däremot beskriver en idealiserad värld; (iv) Nästan alla 

framsteg inom forskning har berott på att man överstigit sunt förnuft – vetenskapen existerar 

trots sunt förnuft (Sjøberg , 2005, s 339-341). Viktigast tror jag är (iii) och (iv), som delvis 
hänger ihop. Det är i många stycken en konstig ”värld” som naturvetenskapen beskriver. Det 
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är kanske inte så förvånande att vissa väljer att se vardagen som ”verklighet” medan 
naturvetenskapens ”idealiserade” labb är något annat.  
 

3.4 Vetenskapsteori i läroböcker 
Läroböcker är en viktig källa för elevernas lärande som representerar vetenskapsteori. Dels 
förmedlar själva presentationen av undervisningsstoffet en vetenskapsteori, och dels kan 
vetenskapsteori presenteras direkt. Oftast representerar läromedel en helt logisk och historiskt 
sammanhållen struktur, som kan sägas påminna om logiska positivismen (Fuller, 2003, s 28). 
En sådan syn stämmer även in på paradigmteorins beskrivning av ett paradigm som skrivit 
sin egen historia. 
 
En ytlig betraktelse av två läromedelsserier, Fysik för gymnasiet A och B (Johansson, 2001) 
samt Heureka A och B (Bergström, 2004, 2005), visar att vetenskapshistorien presenteras på 
ett ”linjär” sätt. I de fall det förekommer ”oenigheter”, till exempel i utvecklingen av 
kvantfysiken, framgår klart vilka som ”vann”, trots att argumenten ”för” eller ”emot” vissa 
teorier och den experimentella och intellektuella situationen vid tidpunkten för diskussionen 
inte presenteras. Ett sådant förenklat vetenskapshistoriskt upplägg syftar till att skänka liv och 
mening åt vetenskapen i sig, enligt Ekstig (Ekstig, 2002, s 157). 
 
Direkta presentationer av vetenskapsteori finns endast i läroboken Heureka A där en 
vetenskapsteoretisk presentation av vetenskap och sanning (Bergström, 2004, s 71), som 
väsentligen motsvarar kritisk rationalism, ges.  
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4 Metod 
Vetenskapen är ett konstverk som skapats av generationer av vetenskapsmän 

Paul Feyerabend, Mot metodtvånget (2000) 
 

Intervjuundersökningen utfördes på en gymnasieskola i Västsverige på naturvetenskapligt 
program årskurs tre. Metoden som används i examensarbetet är semistrukturerad 
intervjuundersökning, vilket är en kvalitativ metod. Semistrukturerad innebär att huvuddragen 
vid intervjun är förutbestämda, men att diskussionen vid intervjun följer elevernas 
tankegångar vid intervjun. Frågorna vid intervjun ställdes utifrån tre huvudrubriker: (i) Frågor 
om vetenskapsteoretisk bakgrund; (ii) Direkta frågor om vetenskapsteori i samband med 
naturvetenskapliga beskrivningar av elektronen; (iii) Frågor ”i detalj” om elektronens natur. 
 
De flesta av de rekommendationer vid intervjuer som ges av Johansson följdes (Johansson, 
2001, s 29-31). Eleverna intervjuades i grupper om två (fyra grupper) från två olika klasser. 
Undersökningens syfte presenterades för eleverna innan intervjutillfället då också elevernas 
anonymitet garanterades. Samtliga tillfrågade elever accepterade deltagande och kom till 
intervjun på avtalad tid utanför lektionstid. Intervjuerna spelades in, skrevs ut och 
analyserades efteråt. Vid intervjutillfället demonstrerades en laboration: elektroner i 

magnetfält (se Bergström, 2005, s 214) som användes som konkret utgångspunkt för 
diskussioner vid intervjun. I experimentet finns flera möjligheter till diskussioner om 
elektroner. Med eleverna diskuterades följande: (i) Termisk emission av elektroner från 
glödtråden; (ii) Acceleration av elektroner i elektriskt fält (katod-anodspänning); (iii) 
Kollisioner mellan elektroner och atomer i glaskulan exciterar atomerna som utsänder fotoner 
som kan observeras med ögat, vilket ger ett ljusspår av elektroner i glaskulan; (iv) Elektroner 
i ett magnetfält. Utifrån kännedom om de ingående parametrarna (katod-anod-spänning och 
magnetisk fältstyrka) samt en mätning av radien på elektrontrajektorian kan, till exempel, 
kvoten av elektronens massa och laddning bestämmas. 

4.1 Val av metod 
Målet med intervjun är i huvudsak kvalitativt, det vill säga utreda en ”inställning”. Ett mål vid 
intervjuerna var att förmå eleverna att prata så mycket som möjligt och ges möjligheter att 
utveckla och beskriva sin inställning till begreppen elektron och vetenskaplighet. Fördelarna 
med en kvalitativ intervjumetod framför en kvantitativ metod, till exempel 
enkätundersökning, eller statistisk undersökning av programval är att det går att få reda på de 
bakomliggande orsakerna till deras inställning till naturvetenskapliga beskrivningar på ett bra 
sätt (Osborne, 2003, s 1059). Det går alltså att, i någon mening, förstå deras inställning. Den 
största nackdelen är att resultaten inte rättframt kan generaliseras.  
 
För att klargöra resultaten och undvika att eleverna inte svarar sanningsenligt, eller att svaren 
”läggs i munnen” på eleverna, vilket är vanliga fel vid intervjuer (Johansson, 2001, s 28) har 
en inre och yttre kontroll av intervjusvaren använts. Denna kontroll på två nivåer syftar till 
vissa delar också till att ”hitta balansen” mellan att beskriva delarna och helheten, vilket kallas 
del/helhetskriteriet av Ödman (Ödman, 1979, s 102). För att förstå undersökningsobjektet 
(elevernas inställning) gäller det att försöka hitta mönster och generaliseringar för att 
möjliggöra en förståelse: Det gäller att klarlägga sammanhanget mellan helheten, mönstret 

och dennas olika delar och de innebörder dessa ger varandra (ibid s 102).  
 
Frågorna är upplagda för att möjliggöra en inre kontroll av intervjusvaren (Ödman, 1979, s 
88). Till exempel gavs dels frågor ”på samma nivå” med liknande informationsinnehåll, för 
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att upptäcka eventuella inkonsekventa ståndpunkter. Det ställdes även frågor ”på olika nivå”, 
till exempel, en allmän inställning till vetenskap (del 3, Bilaga 1) och vetenskaplighet kontra 
konkreta frågor om vetenskaplighet i samband med naturvetenskapliga beskrivningar av 
elektronen (del 1 och 2, Bilaga 1). Vid inre kontroll avgörs om svaren på liknande frågor är 
konsistenta och om det finns logiska mönster mellan olika nivåer på frågor (allmänt kontra 
speciellt). 
 
Den yttre kontrollen är en analys av de yttre betingelserna (Ödman, 1979, s 88). Till 
exempel intervjuas elever från olika klasser, varmed systematiska skillnader beroende på 
skillnader i undervisning mellan de två klasserna kan uppdagas. Yttre betingelser på andra 
plan är kopplingen till ”teorier” i omgivningen, vilket till stora delar är vad som presenteras i 
kapitel 6. Framförallt är diskussionen av elevernas svar i ljuset av andra vetenskapsteorier (se 
kapitel 2), vetenskapsteori i läroböcker (se sektion 3.4) och experiment i undervisning (se 
sektion 3.2), tidigare undersökningar om elevers inställning (se sektion 3.1), samt 
styrdokument för skolan, central delar i en yttre kontroll. 

4.2 Urval 
Eleverna valdes ut för deltagande i intervjuundersökningen efter samråd med fysiklärarna i 
respektive klass. Kriterierna var att eleverna: (i) är ”medelintresserade” i fysik, varken de 
riktigt intresserade eller ointresserade är representativa; (ii) är ”pratsamma”, eftersom målet är 
att få dem att ”prata ut” om sin inställning till naturvetenskapliga beskrivningar. I varje grupp 
ingick en tjej och en kille. Nedan presenteras de sex grupperna som jag uppfattade dem under 
intervjuerna. 
 
Grupp 1 (klass 1). Båda är intresserade av naturvetenskapliga beskrivningar, men beskriver 
sig ändå som ”inte så duktiga på fysik”. De är pratsamma och tog lika mycket utrymme under 
intervjun. 
Grupp 2 (klass 1). Killen är väldigt intresserad av naturvetenskap, dock kemi framför fysik. 
Han är också pratsam och filosofiskt intresserad. Tjejen beskriver sig som ”ingen 
naturvetare”. Killen dominerade samtalet under intervjun. 
Grupp 3 (klass 2). Tjejen är intresserad av naturvetenskapliga beskrivningen och pratsam. 
Killen verkar blyg och är inte särskilt pratsam. Tjejen dominerar samtalet under intervjun. 
Grupp 4 (klass 2). Båda är intresserade av naturvetenskap, speciellt killen är dessutom 
intresserad av vetenskapsteori. Båda är pratsamma och tog lika mycket utrymme under 
intervjun. 

4.3 Förundersökning 
En förundersökning med två elever från klass 1 genomfördes. Därefter ändrades frågorna 
något, till exempel ströks de avsnitt som handlade om Heisenbergs obestämbarhetsrelation 
och frågemanuskriptet kortades något. De elever som intervjuades i förundersökningen följer 
väsentligen det ”huvudspår” som presenteras i kapitel 5 och diskuteras i kapitel 6. Men deras 
inställning till naturvetenskap och naturvetenskaplig kunskap var ännu mer uttalat pragmatisk: 
Endast forskning som kan tillämpas har någon mening.  

4.4 Förförståelse 
Min förförståelse av de intervjuade var olika för elever från de två klasserna. Elever från den 
ena klassen (klass 1) kände jag från min verksamhetsförlagda utbildning inom 
lärarutbildningen. Jag hade delvis en uppfattning om deras syn på ”sanningen” i fysikaliska 
beskrivningar. Till exempel diskuterades vid ett tillfälle om det var våg- eller partikelteorin 
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som var den ”sanna” för elektronen. Jag uppfattade att de var något förvirrade inför 
situationen att vetenskapen inte hade en ”sann” modell för elektronen. Samtidigt tror jag inte 
att detta nödvändigtvis var utslag av en medveten tro på en objektiv sanning inom 
naturvetenskapen, utan kan ha varit uttryck för en förvirring om att naturvetenskapen inte 
hade en inre konsistens. Elever från den andra klassen (klass 2) kände jag inte alls och alltså 
inte heller deras vetenskapssyn.  
 
Jag är bekant med undervisningen av läraren för klass 1, men inte läraren för klass 2. Indirekt 
har vetenskapsteori diskuterats med båda lärarna. Jag skulle vilja påstå att de kan tillskrivas en 
kritisk rationalistisk vetenskapsteori.  
 

4.5 Databehandlingsmetoder 
Två typer av data presenteras. För det första, flera citat från eleverna som visar på deras 
inställning till naturvetenskapliga beskrivningar utifrån de frågor som ställdes vid intervjun.  
 
För det andra, elevernas svar sammanfattas och karaktäriseras i relation till de 
vetenskapsteorier som diskuterats i kapitel 2. Denna analys görs i tabellform för de fyra 
delarna som presentationen av resultaten följer (se kapitel 5 och Bilaga 1). Både den mest 
representerade och ”näst mest” representerade vetenskapsteori presenteras. Tilldelningen är 
baserad på typiska svar för de olika vetenskapsteorierna. Eftersom inga elever tillskrevs någon 
stark anknytning till paradigmteori utelämnas denna i tabellpresentationen. Utifrån 
tabellpresentationen i de olika delarna diskuteras sedan elevernas ”hela” vetenskapsteori i 
kapitel 6.  
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5 Resultat – elevers vetenskapsteori 
Den svävar som en stjärna – mitt i vårt vardagsrum. 

Nationalteatern, Sent en lördag kväll 

 
Examensarbetets huvudresultat är intervjuundersökningen om elevers vetenskapsteori för 
naturvetenskapliga beskrivningar av elektronen, vilket presenteras här. Presentationen är 
indelad i de tre huvudspår som användes vid intervjun, det vill säga: (i) om observationer; (ii) 
om teorier; (iii) om vetenskap och vetenskapsteori. Svaren analyseras gruppvis och benämns 
G1-G4 för grupp 1 – 4 enligt presentationen i sektion 4.2 I vissa fall skiljer gruppens åsikter 
internt varmed en subbenämning används; till exempel för G1 används G1-1 och G1-2 för 
pojke och flicka, respektive. Skillnader och likheter mellan svaren presenteras här. Det görs 
inga ansatser till att analysera eventuella skillnader i termer av kön, etnicitet eller social 
bakgrund.  
 
Nedan använder jag kvalitativa uppskattningar för att beskriva ungefär hur stort antal av de 
intervjuade som har en viss inställning. ”En elev” eller ”en grupp” associerar till en eller två 
elever, respektive, ”vissa” med två till fyra elever, ”många” med fem till sju elever, och 
”samtliga” med alla åtta elever. Denna uppskattning gäller även om ett citat inte kommer från 
elevens grupp. I de fall inte någon motsägelse förestår har övriga elever inte indikerat sin 
ståndpunkt. För att enklare kunna relatera resultaten som presenteras här med diskussionen 
(kapitel 6) markeras vissa nyckelord med fetstil gemensamt i både resultat och diskussion. 
 
Allra först några allmänna resultat från undersökningen. Många elevers intresse för 
vetenskapsteoretiska diskussioner föreföll vara stort, vilket är ett allmänt resultat. Till 
exempel utbrast en elev uppskattande efter intervjun:  
Imponerande att du fått fram så många filosofiska frågor om elektronen (G4). 
Utifrån de relativt välgrundade och välformulerade svaren som eleverna gav på frågor om 
vetenskapsteori tycks många ha en personlig vetenskapsteori baserad på intryck från 
omgivning, undervisning och egna värderingar. Jag tror att de uppskattade och accepterade 
syftet med undersökningen och att ämnet var angeläget och intressant för dem själva. 

5.1 Del 1 – om observationer 
I samband med demonstrationen av experimentet ”elektroner i magnetfält” diskuterades de 
fyra aspekterna av elektronen som behövdes för att få en fullständig beskrivning av 
experimentet (termisk emission, elektroner i elektriskt fält, elektron-atom kollisioner samt 
elektroner i magnetiskt fält, se Bilaga 3). Ingen av eleverna var bekanta med termisk emission 
av elektroner. Men acceleration i ett elektriskt fält kunde samtliga grupper förklara. Endast en 
grupp (G2) kunde förklara varför ett ljusspår utefter elektronernas rörelsebana observerades 
(excitation av atomer vid atom-elektronkollissioner och deexcitation därefter). Övriga grupper 
kunde dock förklara att ljusspåret uppstår när atomer deexciteras, efter ledningen att en 
elektron-atomkollision exciterat atomen. Även avböjning av elektroner i ett magnetiskt fält 
kunde många elever förklara. 
 
I synen på experimentets roll för elevernas upplevelse av naturvetenskapen förekom tre olika 
perspektiv: (i) roligt med praktiskt arbete (G3, G1); (ii) viktigt att få teorin bekräftat:  
Kontroll snarare än ursprung (G1);  
Man måste ha kunskapsgrund för att förstå (G2);  
(iii) oviktigt för förståelse:  
Behöver inte laborationer för att förstå (G2).  
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De som ansåg skolexperiment vara viktigt angav att de: 
Vill se vad som händer – inte så roligt med apparater (G4),  
Men flera ansåg att de mest fått skriva av värden, utan att de egentligen förstått experimentet 
(G1, G3, G4). En grupp uppgav om skolexperiment att: 
Ser vad som händer – men förstår inte (G4). 
 
I synen på experiment framkom också att många elever vill se naturens verkliga 
uppenbarelser: 
Se naturen i naturvetenskapen (G1) 
Inte kul att mäta på display (G1).  
 
Att demonstrationer och elevexperiment verkligen lyckas upplevs som angeläget av många 
för att lära sig:  
Om inte experimentet fungerar känner jag ingen anledning att försöka förstå [det] (G1).  
 
Observationers teoriberoende är en variant av laborationernas moment 22 (se kapitel 3) som 
många elever har reflekterat över. Många elever ansåg att sättet som man ser naturen och, mer 
speciellt ett experiment, beror på de teorier som man är bekanta med.  
Man kan inte titta utan att anta något (G3). 
Hade inte förstått något utan teori (G1) 
Måste ha kunskapsbakgrund innan man gör experiment (G2) 
 
Experiment där man endast indirekt observerar det som studeras, till exempel experimentella 
observationer av elektroner, är svåra enligt vissa elever: 
Tror inte riktigt på det man inte ser (G3). 
Svårt att tänka sig elektronen själv eftersom man inte kan se den fri (G4) 
 
Utifrån de svar som gavs vid intervjuerna i del 1 kan karaktäriseras enligt de fem 
vetenskapsteorier som presenterades i kapitel 2. Indelningen är kvalitativ och att de ämnen 
som täckts vid presentationen är begränsat.  
Logisk positivism G3, (G4) 
Kritisk rationalism G2, G1, G4 
Kunskapsteoretisk anarkism  
Samhällets vetenskapsteori (G3), (G1) 
Tabell 1: Kategorisering av gruppernas svar från del 1. Den vetenskapsteori som passar in på flest svar 
presenteras med gruppens namn. Om det finns flera vetenskapsteorier som eleverna representerar i sina svar 
presenteras den med näst flest svar med gruppens namn inom parentes.  

5.2 Del 2 – om teorier 
Det omvända mot observationens teoriberoende, teorier ges av experiment (empirism), gällde 
enligt många:  
Teorin är anpassad efter försök (G2).  
Från experiment får man reda på hur allt fungerar (G2). 
[Teorin] bygger vidare från experiment … vetenskap är aldrig abstrakt (G4). 
 
Många uppgav att de var förtrogna med elektronen. De har stött på begreppet ofta och i flera 
olika sammanhang, till exempel, ellära, atommodeller. Speciellt har olika atommodeller 
präglat deras syn på elektronen. Däremot var de inte särskilt säkra på exakt vad en elektron är. 
Till exempel svarade en grupp ironiserande på frågan vad är en elektron?: 
Vaddå? Vilken färg den har menar du?(G1) 



 

-17- 

 
På frågor om det går att uppnå förståelse på olika nivåer uppgav samtliga att så var fallet. 
Det är alltså relevant att i vissa sammanhang använda förenklade modeller, även om det 
innebär att man inte förstår allt som kan förstås. Till exempel anser många att en punktmodell 
för elektronen är en god modell som ger förståelse om hur elektroner uppför sig i elektriska 
och magnetiska fält, även om den inte beskriver elektronens natur på ett korrekt sätt: 
Anpassa tankar efter förutsättningar – olika modeller i olika situationer (G2).  
Kan förstå mer eller mindre (G3). 
 
Vidare påpekade vissa att de tänker på elektroner olika inom kemi och fysik. Till exempel 
svarade en elev på frågan tänker ni på olika elektroner i kemi och fysik? med  
Ja, lättare som olika elektroner (G1-2).  
För vissa var dock tänkandet kring elektroner detsamma i alla sammanhang:  
Själva elektronen är densamma (G1-1).  
En grupp påpekade också att  
Biologi och fysik är beskrivningar på olika nivå [elektronen är en nivå av förståelse] (G2). 
 
Sanningen kan, liksom förståelsen enligt resultatet ovan, ramas in, enligt vissa. Det vill säga, 
givet en viss situation, till exempel en klass experiment, kan en teori ge en sann beskrivning 
(G2). Även sanningen har alltså olika nivåer. Andra ansåg dock att man inte kan rama in 
sanningen (G3) utan den kommer som ”allt eller inget”. 
 
Även om samtliga elever kunde acceptera förståelse på olika nivåer, till exempel olika 
atommodeller, var frågan om komplementaritet svårare. Det vill säga, många accepterar en 
ofullständig förklaring så länge det finns en bättre som innefattar den och andra förklaringar 
(G1, G3). Men de vill ogärna acceptera att det finns förklaringar som inte är en del av 
varandra, utan ömsesidigt uteslutande, till exempel, våg-partikel dualismen för elektroner och 
fotoner.  
Med två olika modeller blir det rörigt – man får inget grepp (G1).  
En grupp kunde dock tänka sig att  
Acceptera dualism – perspektiv beror på behov(G2).  
 
När de tänkte på elektroner uppgav samtliga att de använde en makroskopisk partikelmodell. 
Det vill säga, att elektronen är en prick (G1), liten boll (G3), eller en punkt (G2, G4). Ingen 
grupp uppgav att de tänkte sig elektronen som en våg, ”kvantpartikel” eller liknande. I 
sammanhanget är det värt att notera att många också försökte tänka sig fotonen som enbart en 
partikel.  
Det är enklare att tänka sig en partikel. En våg – vad är det? (G1);  
Ok att det finns ljudvågor och sån’t, men det är ju också partiklar (G4).  
 
Exemplet med fotonen som absorberas av en atom (se Bilaga 1 ) visade sig utmanande trots 
att många kunde ge en god vetenskaplig förklaring av processen. Just den processen är ett 
arketypiskt skolresonemang om hur atomer växelverkar med fotoner (ljus). Frågan som 
ställdes var: vart tog fotonen vägen? Samtliga angav att fotonen försvann. Till exempel 
Allt är energi. [Fotonen] går in i elektronen. Försvinner (G1);  
Fotonen är energibärare – energi går inte att säga vad det är (G2). 
Men många tyckte det var konstigt (oförnuftigt, se del 2 nedan): 
Konstigt att fotonen försvinner (G3); 
Oförnuftigt att fotonen försvinner (G1). 
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En grupp (G4) jämförde fotonabsorption med en kemisk reaktion (ungefär massbalans): 
elektron + foton � elektron och då upplevdes det som otillfredsställande att det inte var 
”stökiometrisk” balans. Motivet till analogin var  
Elektroner kan ju inte bli något annat (G4),  
vilket ju gäller även för grundämnen i kemiska reaktionsformler. 
 
I synen på elektronen som elementarpartikel fanns lite olika uppfattningen. Vissa menade 
att elektronen är en elementarpartikel, odelbar och att alla elektroner är identiska samt har 
samma massa och laddning, vilket var viktigt för deras förståelse:  
Annars förstörs hela min bild av elektronen (G1).  
Om [”elektronerna”] har annan massa eller laddning är de inte elektroner längre (G1).  
Många jämförde elektroner med människor för att ”bevisa” att det troligen skilde lite grann i 
massa och laddning mellan olika elektroner (G2, G3). Eftersom människor är olika, men ändå 
lika på många sätt, kan säkert detsamma gälla för elektroner. Vissa elektroner är säkert olika, 
men, 
mäter bara ett medelvärde … med vissa felfaktorer (G1).  
Vissa menade också att det antagligen går att dela en elektron,  
Ju mer man tittar ju mer delas allt upp – varför skulle just elektronen vara [odelbar] (G3).  
En elev uppgav att  
Elektronen inte kunde finnas annat än tillsammans med [atomkärnor] eller annat (G4-2),  
det vill säga, att sammanhanget avgjorde existensen. 
 
Utifrån de svar som gavs vid intervjuerna i del 2 kan karaktäriseras enligt de fem 
vetenskapsteorier som presenterades i kapitel 2. Även om indelningen är kvalitativ så är de 
ämnen som täckts vid presentationen ovan stort och har direkt anknytning till vetenskapsteori.  
Logisk positivism (G1) 
Kritisk rationalism G1, G2, (G3) 
Kunskapsteoretisk anarkism (G2-1) 
Samhällets vetenskapsteori G3, G4, (G1) 
Tabell 2: Kategorisering av gruppernas svar från del 2. Den vetenskapsteori som passar in på flest svar 
presenteras med gruppens namn. Om det finns flera vetenskapsteorier som eleverna representerar i sina svar 
presenteras den med näst flest svar med gruppens namn inom parentes. 

5.3 Del 3 – om naturvetenskapliga beskrivningar 
En av huvudfrågorna vid intervjun var: måste en acceptabel naturvetenskaplig beskrivning 
vara förnuftig? Frågan var en naturlig fortsättning på frågan om fotonabsorption i atomer. 
Många ansåg att en naturvetenskaplig beskrivning skall vara förnuftig. Beskrivningen av 
fotonen som absorberas i en atom utmanade uppfattningen om vad som är en förnuftig 
beskrivning för flera som tenderade att föredra en partikelbeskrivning även av fotonen. I 
sådana fall har en partikel (fotonen) försvunnit efter absorptionen:  
Om man har en förklaring så försvinner inget (G1).  
En grupp ansåg att det var möjligt att nå en förnuftig helhet utan att delarna var förnuftiga:  
Elektronen är förnuftig eftersom den passar in i det andra (G4). 
Allmänt om förnuftiga beskrivningar så beskrev många hur förnuftet utmanas i 
naturvetenskap. Många anser alltså inte att naturvetenskapen är en logiskt sammanhängande 
och förnuftig kunskapskonstruktion: 
Ok att det inte är förnuftigt, men man måste försöka (G1); 
Bör vara förnuftigt, men är inte alltid så (G1);  
Vill ha en förnuftig förklaring till varför man inte behöver förklara mer (G4); 
Mitt förnuft försöker förstå oförnuftet (G2);  
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Man måste kunna bevisa, men inte förstå förnuftigt. Samtidigt är det bra att kunna förenkla 

förnuftigt (G3); 
Dualism är ingen förnuftig förklaring (G3) 
Känner sig lurad när saker kompliceras (G3) 
 

Vissa ansåg att det i framtiden troligen skulle komma, i deras tycke, förnuftiga beskrivningar 
av fotonabsorption.  
Det här [med fotonabsorption] är det bästa än så länge (G1). 
I framtiden kommer man förstå varför teorierna fungerar (G4) 
De delar av fysiken som uppfattas som konstiga med våra vardagliga begrepp, till exempel att 
fotoner ”försvinner”, tolkar många elever som att det finns glapp i fysiken (G1). Vår förståelse 
av fysiken, till exempel elektronen, är ännu ofullständig. Andra naturvetenskaper, till exempel 
kemin, uppger de som: 
Mer fulländad … inom kemin finns inga konstigheter (G1);  
Bredare perspektiv [på elektronen] i kemin – i kemin finns [elektronerna] bara där (G3).  
 
Ingen ansåg dagens teorier vara sanna utan snarare ”arbetande hypoteser”. Många lutade åt 
att det vore förmätet att påstå att något är sant. Typiska kommentarer var:  
Vaddå sann? Så länge det stämmer (G1); 
Naturen är det sanna – vetenskapen försöker översätta sanningen (G2);  
Kan inte säga att något är sant (G3). 
 
Vad som är objektivt eller subjektivt i naturvetenskapliga beskrivningar diskuterades endast 
med grupp 2. Där hävdades, till exempel, att: 
Objektivitet endast finns med onaturliga perspektiv (G2-1); 
Kunskapen har ju bara betydelse för mig (G2-1).  
De jämförde naturvetenskap med musik, speciellt betonades:  
fantasin för att utveckla kunskap (G2-1).  
 
En annan viktig fråga under intervjuerna var: Var finns verkligheten? I labbet? I vardagen? 
Ungefär hälften ansåg att verkligheten var utanför labbet, i vardagen (G1-1, G2-1, G3). 
Verkligheten? I vardagen! Vi vet inte verkligheten, men vi vet labbet (G3).  
Men lika många ansåg att även labbet är en del av verkligheten: 
Allting är verkligt (G2-1, G1-2, G4).  
Isolerar vardagen i labbet (G4). 
 
Vad som är sant eller inte inom en teori angav flera som ganska oviktigt. Det viktiga är att 
teorin fungerar och beskriver naturen (instrumentalism). På frågan: 
spelar det någon roll, tycker ni, om elektroner finns som dom beskrivs i teorin?  
svarade många: nej. 

Alltså, om det verkligen finns elektroner som de beskrivs i en teori är inte så noga:  
Nej, det viktigaste är användningen (G3);  
Nej, bara det funkar (G4).  
[Det viktigaste är att det] hjälper mänskligheten (G1)  
Det viktigaste är att beskrivningen funkar - inte att [elektronen] finns som den beskrivs i 

teorin (G4).  
Vissa är dock inte likgiltiga inför existensen av, till exempel, elektronen:  
Jag skulle känna mig lurad om [elektronen] inte fanns, men inte förkrossad (G1).  
Jag tror nog att elektronen finns (G2-2). 
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Vid flera intervjuer (G1, G3, G4) kom frågan om värdering av kunskap upp. I samtliga fall 
uttryckte eleverna att det är användningen som är varje kunskaps viktigaste element. En teori 
som inte kan användas till att skapa nyttigheter är inte mycket värd. För många verkade därför 
också studier av teknologiska tillämpningar viktigare än studier av naturfenomen, till 
exempel: 
Vill se var kunskap används i samhället (G4);  
Användning viktigare än kunskap (G3) 
En grupp använde en drastisk liknelse:  
Det är viktigare att kunna rädda liv än att veta vad som händer [när man räddar liv] (G4). 
Däremot påpekade vissa att man inte kan veta om teoretisk kunskap kan användas till att 
skapa nyttigheter i framtiden, varför det kunde tänkas att även sådan kunskap var värdefull i 
det långa loppet.  
Man måste förstå fysik för att tillämpa – ibland (G4). 
 
Vissa hade en avig och motsägelsefull inställning till sina känslor inför naturvetenskapen. 
Kul att förstå, men det berikar inte mitt liv (G2-2).  
Det är ju fantastiskt, men om man inte är intresserad (G2-2) 
En grupp ansåg att det vid betraktandet av ett naturfenomen (till exempel en solnedgång) gick 
att skilja en kunskapsupplevelse från en känslomässig upplevelse:  
Solnedgången i sig blir inte vackrare [för att man vet varför den ser ut som den gör] (G1).  
Snarare är det så att vissa vill hålla naturvetenskapen borta från estetiska naturupplevelser:  
Jag blir besviken om tankarna vandrar in i fysiksalen (G1).  
Andra ansåg dock:  
Tillfredsställande att kunna känna igen saker i vardagen (G2-1).  
 
Frågan om tro och naturvetenskap diskuterades explicit endast med en grupp. 
Naturvetenskapen är en fin religion (G2-1). 
 
Avslutningsvis, ett perspektiv på fysikundervisningen som angavs av många var att man 
främst bryr sig om sitt betyg  
Struntar i att förstå, utan fokuserar på att klara tentan (G1), 
Betyget viktigast – så är det ju (G3) 
Formelstoppning inför proven (G4). 
Ett typiskt svar, speciellt inför tentor, är troligen att: Jaja, nu läser jag fysik B (G1). 
 
Utifrån de svar som gavs vid intervjuerna i del 3 kan karaktäriseras enligt de fem 
vetenskapsteorier som presenterades i kapitel 2. Även om indelningen är kvalitativ så är de 
ämnen som täckts vid presentationen ovan stort och har direkt anknytning till vetenskapsteori.  
Logisk positivism  
Kritisk rationalism (G4), (G1) 
Kunskapsteoretisk anarkism G2-1 
Samhällets vetenskapsteori G1, G2-2, G3, G4, (G2-1) 
Tabell 3: Kategorisering av gruppernas svar från del 3. Den vetenskapsteori som passar in på flest svar 
presenteras med gruppens namn. Om det finns flera vetenskapsteorier som eleverna representerar i sina svar 
presenteras den med näst flest svar med gruppens namn inom parentes. 
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6 Diskussion – elevers vetenskapsteori 
Utöva förändringen du vill se 

Mahatma Gandhi 
 
Först diskuteras elevernas inställning till och kunskaper om naturvetenskapliga beskrivningar 
av elektronen, samt vilka problem och möjligheter detta ger för undervisning i fysik. Baserat 
på resultaten i kapitel 5 görs en ansats till att diagnostisera elevernas vetenskapsteori utifrån 
de fem vetenskapsteorierna som beskrivs i kapitel 2. Avslutningsvis diskuteras viktiga 
punkter relaterade till vetenskapsteori som kan beaktas i undervisning i fysik i allmänhet och 
om elektroner i synnerhet. 

6.1 Elevers inställning till elektronen – problem och möjligheter 
Elevernas inställning till och kunskaper om naturvetenskapliga beskrivningar av elektronen 
diskuteras här i en framåtsyftande anda. Diskussionen baseras främst på resultaten från del 1, 
2 och 4 i kapitel 5. Eleverna har på många sätt goda kunskaper om elektronens egenskaper, 
vilket också ger goda möjligheter till utveckling och fördjupning. Samtidigt finns vissa 
problem angående deras kunskaper om och inställning till elektronen som är värda att 
reflektera över och, i någon mening, förbättra. 
 
Många uppger att de är förtrogna med elektronen, eftersom de stött på begreppet i många 
olika sammanhang. Men ingen vill påstå sig förstå elektronen, vad en elektron är egentligen. I 
obalansen mellan avsaknad av djupare förståelse och ett överflöd av förtrogenhet finns en 
risk. Att i skolan först bygga upp en förtrogenhet och därmed en illusion av förståelse och 
sedan försöka ompröva denna är en av skolan skapad vardagsförståelse (se kapitel 3) som kan 
vara svår att acceptera. Speciellt om samma ”institution” både försöker lära och lära om.  
 
Ett viktigt resultat från undersökningen är att eleverna visat god förtrogenhet med flera 
centrala aspekter av elektronens egenskaper. Speciellt hur en skalmodell (ungefär Bohrs 
atommodell) förklarar hur atomer växelverkar med ljus, både excitation och deexcitation. De 
var även bekanta med centrala aspekter av elektroners växelverkar med homogena elektriska 
fält (acceleration) och magnetiska fält (”avböjning”). Jag tror man kan säga att de är väl 
utbildade i elektronen som ”laddad makroskopisk partikel”. Det finns alltså mycket kunskap 
och många olika infallsvinklar att reflektera över elektronens natur och elektronens 
växelverkningar med sin omgivning (elektriska och magnetiska fält och fotoner) – även på 
atomär nivå. Även deras insikter om förståelse på olika nivåer, är en viktig grund för 
utveckling och diskussion om elektronens natur. 
 
Svaren på frågan om hur de tänkte på elektronen visar att samtliga tillämpar ett tänkande i 
termer av ”makroskopisk” partikel, även om många var medvetna om begränsningarna med 
en sådan modell. Häri ligger troligen ett allmänt problem, nämligen att ”tänka förbi” sina 
medvetna förenklingar. Själva tillämpningen av en förenkling tenderar att bli en bestående 
utgångspunkt. Att dessutom den ”felaktiga” modellen är den modell eleverna bekantats med 
sedan barnsben (åtminstone sedan början av högstadiet) gör naturligtvis förnyade 
ställningstaganden ”i grevens tid” (några månader innan studentexamen) väldigt svåra. En 
uppsättning felaktiga metaforer har flera risker, till exempel, med ord från Martinsson: när 

man landar i ett effektivt nät av metaforer kommer det att [börja göra tjänst bland lärare och 

elever och] snart förväxlas med något som upplevs som ”vetenskapliga” och ”exakta” 

beskrivningar (Martinsson, 2003, s 393). 
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Elevernas kunskaper om elektronen som elektron är inte särskilt väletablerade, till exempel, 
elektronen som odelbar elementarpartikel, att alla elektroner är identiska, 
komplementaritet hos elektroner och andra kvantpartiklar, och Heisenbergs 
obestämbarhetsrelation. Även om många är bekanta med ”partikel(o)balans” vid 
fotonabsorption i en atom har de svårt att acceptera en, i deras tycke, oförnuftig förklaring 
där partiklar ”försvinner”. Det tycks som att många, de allra flesta, saknar viktiga insikter i 
grundläggande delar av modern fysik, vilket är problematiskt. Speciellt problematisk är det 
eftersom en viktig del av naturvetenskaplig undervisning syftar till att ge insikter i den 
”vetenskapliga kulturen” som har en central plats i samhället (Sjøberg , 2005, kap 5) och 
alltså fysikens roll för människans världsbild (Utbildningsdepartementet, 2000). Då måste 
eleverna bekantas även med den ”oförnuftiga” moderna fysiken. 
 
Elektronen skulle kunna vara det modellexempel på en elementar-, kvant- och relativistisk 
partikel som ”bär upp” den moderna fysiken, det vill säga, vara ett modellexempel i flera 
centrala delar av den moderna fysiken Däremot finns risker med att i stor detalj presentera 
partikelfysiken med alla ”familjer” av partiklar vilket lätt blir till 
”memoreringsuppgifter”/”plugg”. Här krävs också ett viktigt påpekande: för att förstå vad 
som är ”konstigt” och utmanande inom den moderna fysiken måste man veta vad som ”blev 
fel” med den klassiska fysiken. Det kan till och med vara kontraproduktivt att diskutera 
modern fysik utan att vara bekant med klassisk fysik, eftersom det troligen är det just 
ogrundat prat om elektroner i skolan som skapat vardagsförståelse om elektronen.  
 
I sin inställning till elektronen och andra begrepp inom modern fysik har många elever 
problem. Speciellt eftersom begreppen ställer vissa vanliga föreställningar om vetenskaplighet 
på ända, åtminstone enligt den klassiska fysiken, lutar många åt en uppgiven relativistisk 
hållning. Som en konsekvens därav tror jag också att många elevers fastlåsning vid 
tillämpningar och nytta av naturvetenskaplig kunskap skall ses. Om man inte kan förstå, så 
skall man ju i alla fall kunna använda det, verkar vara en vanlig reaktion (se vidare nästa 
sektion). 
 
Från intervjuerna kan två anledningar till att eleverna inte tagit till sig den ”nya” moderna 
fysikens syn på elektronen utläsas: (i) man orkar inte: jaja nu läser jag fysik B. Det kräver lite 
tankemöda (inte så lite heller för den delen) att räta ut vissa frågetecken om elektronens natur; 
(ii) man känner sig lurad eftersom den ”negativt laddad makroskopiska partikel” man blivit 
itutad att elektronen var visar sig vara något helt annat. Anledning (ii) är den 
institutionaliserade (van–) vardagsförståelsen som eleverna blivit itutade under många år som 
diskuterats ovan, vilket skapar alienation och desillusionering. Anledning (i) är också fullt 
förstålig. Att man inte ids om det inte behövs, speciellt inte månaderna innan studenten, är det 
självklaraste ting. För att motivera studier i modern fysik krävs dels att den moderna fysiken 
introduceras tidigt i gymnasiekurserna samt att det ställs ”resonerande” frågor vid 
examination, vilket inte är så vanligt inom fysik. För att testa elevernas kunskaper om 
elektronens natur, vilket är kunskaper av resonerande art, kan inte bara ”vanliga” 
beräkningsuppgifter användas (Osborne, 2003, 1074). Däremot, anser jag, att 
beräkningsuppgifter fyller viktiga funktioner för att ”bekanta” sig med teorierna och för att ge 
stadga och verklighetsförankring. 
 
Sammanfattningsvis, eleverna vet mer om elektronens effekter än elektronen själv. Detta är 
problematiskt eftersom insikter i den moderna fysiken bör vara allmängods för elever som 
gått naturvetenskapligt program.  



 

-23- 

6.2 Ett försök till vetenskapsteoretisk diagnos 
Här följer ett försök till att diagnostisera elevernas vetenskapsteori utifrån de kategorier som 
introducerades i kapitel 2. Framförallt baseras diagnosen på resultaten från del 2-3 i kapitel 5, 
alltså speciellt tabell 2-3. Resultaten diskuteras övergripande eftersom trenderna är allmänna. 
En elev avviker något och en diagnos av hans vetenskapsteori diskuteras delvis separat. 
 
Utifrån en ytlig analys av flera svar om deras inställning till ”allmän” vetenskapsteori kan 
många elever tillskrivas en kritisk rationalistisk vetenskapsteori. Denna analys speglar 
troligen deras egen uppfattning om sin vetenskapsteori. Speciellt är deras inställning till 
teorier som hypoteser, som de kan ge upp om bättre idéer kommer upp typisk för kritisk 

rationalism. Men förkastandet är inte av det revolutionära slag som beskrivs av 
paradigmteorin, utan snarare kumulativt och inkluderande som beskrivs i kritisk rationalism. 
Många uppvisar också en avvaktande inställning till sanning, där den ”absoluta” sanningen 
inte kan uppnås, även det typiskt för, till exempel, kritisk rationalism.  
 
Vid en djupare analys av framförallt deras inställning till konkreta frågor om elektronens 
natur och vetenskapsteori (inre kontroll: frågor på olika nivå) uppvisar många en 
vetenskapsteori som är mer relativistisk, instrumentell, pragmatisk och empirisk än kritisk 
rationalism. Snarare indikerar denna analys en samhörighet med samhällets vetenskapsteori. 
Speciellt visar resultaten att mångas uppfattning om sanning, eller snarare approximation till 
sanning, inte är särskilt fasta.  
 
Även många elevers syn på vetenskaplighet skiljer sig från kritisk rationalism. Vissa tycks ha 
svårt att tro på sådant som inte kan ses med blotta ögat. Andra bryr sig inte om ifall elektroner 
finns som de beskrivs i teorierna så länge det funkar (instrumentalism och pragmatism). I 
bägge fallen blir teorier ”bara teorier”, som inte säger något om sanningen i naturen. 
Samtidigt antyder vissa svar om synen på skolexperiment att det finns en önskan om att 
verkligen studera naturen för dess egen skull, vilket delvis motstrider deras grundläggande 
pragmatism. Postulatet i naturvetenskapsprogrammets mål, som jag tror eleverna håller med 
om: föreställningen att naturen är begriplig är central inom naturvetenskapsprogrammet 
(Utbildningsdepartementet, 1999), betyder för många elever att den ”mikroskopiska naturen”, 
(elektronen) är förutsägbar och beständig snarare än att den kan beskrivas ”begripligt” 
(”förnuftigt”). 
 
Många värderar kunskapen efter dess tillämpningar. De uppvisar en fastlåsning vid 
tillämpningar och mänsklig nytta för att motivera studier och forskning i naturvetenskap, 
något som inte rimmar särskilt väl med ett sökande efter approximation till sanning. En sådan 
tillämpningsfetischism är istället karaktäristik för samhällets vetenskapsteori.  
 
Fastlåsningen vid tillämpningar gör också att många har svårt att se hur känslor inför 
naturen och vardagen kan påverkas av naturvetenskaplig kunskap. Att påstå att förstå är 

roligt, men inte berikande är en motsägelse. Motsägelsen säger något om synen på skolämnet 
fysik. Fysik studerar man endast för dess tillämpningar. Och om det skulle komma 
beröringspunkter i vardagen så är det snarare besvärande att man associerar med skola än 
berikande att en ny dimension på tillvaron uppenbarat sig i och med en vetenskaplig 
förståelse. Undervisningen har alltså inte inneburit att eleverna upplever naturen starkare, som 
är ett av fysikämnets syften (Utbildningsdepartementet, 1999). Denna slutsats är i linje med 
tidigare undersökningar (Sjøberg , 2005, kap 7, Andersson, 2005, s 10). Orsaken till elevernas 
kluvna känslor inför naturen vill jag tillskriva fastlåsningen vid teknologiska tillämpningar. 
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Även elevernas känslor inför naturvetenskapliga beskrivningar är ljumma. De verkar inte se 
någon nytta i den naturvetenskapliga kunskapen i sig – det är inte allmänbildande att studera 
naturvetenskap, enligt dem (se även Sjøberg , 2005, kap 5, Osborne, 2003, s 1067).  
 
Även i synen på förnuftiga naturvetenskapliga förklaringar liknar mångas inställning 
samhällets vetenskapsteori. Många menar att en förnuftig förklaring måste baseras på 
makroskopiska begrepp. Många tycks också tro att det finns förnuftiga förklaringar av, till 
exempel elektronen. Denna förklaring kommer att upptäckas i framtiden, tror de. Att naturen 
inte fullt ut kan beskrivas förnuftigt med naturvetenskap betyder alltså att det är våra 
beskrivningar som är ofullständiga och oförnuftiga och inte att naturvetenskapliga 
beskrivningar med våra makroskopiska (förnuftiga) begrepp är omöjliga. Att se på 
mikroskopiska fenomen utifrån en makroskopisk form av förnuft är problematiskt och leder 
lätt till ”förnuftets kris”. 
 
Många elever tror alltså inte på vad som är sant eller falskt i den mikroskopiska världen 
(relativism). De har låst fast sig vid en makroskopisk typ av förnuftighet där endast 
förklaringar som finner rättframma makroskopiska analogier blir acceptabla kriterier för goda 
naturvetenskapliga förklaringar. Med den grundinställningen är det inte konstigt att de 
uppfattar den moderna fysiken (kvantfysik och relativitetsteori) som oförnuftig. Det är då inte 
heller konstigt om de uppfattar verkligheten som det som finns utanför labbet, i vardagen. 
Detta innebär en viss skepsis inför ”oförnuftiga” naturvetenskapliga förklaringar som delvis 
påminner om samhällets vetenskapsteori.  

 

Istället för att låsa sig fast vid krav om ”makroskopisk förnuftighet” i den mikroskopiska 
världen är det lämpligt att se till en mikroskopisk form av förnuft. Kanske är det dags för 
förundringens renässans efter förnuftets kris? Att ödmjukt betrakta, förundras över och 
försöka förstå en nyfunnen (mikroskopisk) värld tycks mig mer sympatiskt och kreativt än att 
förfasas över att de makroskopiska begreppen inte passar riktigt. 
 
Samtidigt med en relativistisk och pragmatisk inställning lutar vissa åt en ganska radikal form 
av empirism där observationer är den enda acceptabla utgångspunkten för naturvetenskaplig 
kunskap. Rationella resonemang har inte särskilt stor plats i en sådan vetenskapsteori. Denna 
kombination av relativism och empirism är något ovanlig. Troligen härrör ställningstagandet 
från någon form av aktning för realiteten (Vygotskij, 1999, s 100), där de ser källan för sin 
pragmatiska grundsyn. 
 
För att uppmuntra till fruktbara diskussioner och funderingar kring experimentet och möjliga 
utgångspunkter för naturvetenskaplig kunskap är experiment ovärderliga. Svaret på frågan om 
eleverna tänker bättre vid demonstration av experiment eller eget utförande (se sektion 3.2) 
tror jag i många fall är ja! Och många elever verkar hålla med. Experiment kan därför sägas 
vara fundamentet för många elevers inställning till sitt eget lärande av naturvetenskap och till 
naturvetenskapen i sig. Vad man än tar sig för i laborationer så måste målet vara klart, det vill 
säga, vad som skall undersökas och vad som kan anses vara acceptabla ”svar”. 
Undervisningen måste alltså ha en genomtänkt vetenskapsteori. Vidare är det viktigt att 
experimenten är framgångsrika för att eleverna skall känna förtroende för fysik. Det är ingen 
”hejsan-hoppsan” kultur utan aktning för realiteten som bör förmedlas i fysikundervisningen.  
 
I synen på vetenskaplig kunskap önskar många elever en en logisk positivistiskt konstruerad 
vetenskap där man kan röra sig logiskt och klart mellan olika nivåer av kunskap och olika 
ämnen. Till exempel uppfattas kemi vara logiskt uppbyggt utan interna inkonsekvenser, vilket 
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många tyckte var positivt. Därför valde också vissa att tänka på olika elektroner i kemi och 
fysik. En uppenbar tolkning är att de önskar snabba på sitt lärande genom att fokusera på 
”enkla” logiska strukturer. Det vill säga, att det snarare gäller en önskan om effektiva studier 
än att, så att säga, tillämpa sin vetenskapsteori i sitt eget lärande. En annan möjlig tolkning är 
att det känns tryggare att veta vad man skall lära sig ”en gång för alla” än att leva med 
osäkerhet kring kunskapens stabilitet och varaktighet.  
 
En elev (G2-1) har viss inställning till naturvetenskap som påminner en del om anarkistisk 

kunskapsteori. Både att jämföra naturvetenskap med religion, faktiskt beskriva 
naturvetenskapen som en religion, och att jämföra naturvetenskapen med konst (musik), tyder 
på det. Även hans betoning av fantasin vid skapandet av både kunskap och konst är i 
”anarkistisk” anda. Notera dock att hans ställningstaganden inte är väsenskilda från övriga. 
 
Var finns källorna till elevernas inställning till naturvetenskapliga beskrivningar av elektronen 
som presenterats och diskuterats ovan? Troligen har de påverkats mest av det omgivande 
samhällets syn på vetenskapen. Den centrala plats som experimentella bevis och 
observationer ges härrör troligen från undervisning, bland annat experiment (se sektion 3.2) 
och läroböcker (se sektion 3.4). Detta är en viktig insikt om observationernas roll i fysiken. 
 
Sammanfattningsvis, vid en analys av elevernas inställning till konkreta frågor om 
elektronens vetenskapsteori lutar de flesta åt samhällets vetenskapsteori. Men denna 
kategorisering är inte perfekt, åtminstone inte för vissa, utan vissa lutar även åt kritisk 

rationalism eller logisk positivism. Endast en elev visar flera aspekter av anarkistisk 

kunskapsteori. 

6.3 Vetenskapsteori i skolan – skiss på förslag 
Från diskussionen av underökningen ovan är det möjligt att diskutera förslag till en 
undervisning som syftar till att fostra eleverna i en naturvetenskaplig tradition där de ges 
tillfälle att utveckla en självständig vetenskapsteori. Här tar jag upp fyra aspekter som till viss 
del går eleverna till mötes, men i andra delar utmanar deras inställning. 
 
För det första, undervisningen bör förmedla ödmjukhet och förundring inför naturen. Med 
en sådan inställning kan två av de största hindren för ett äkta naturvetenskapligt intresse 
mjukas upp, nämligen: (i) fastlåsning vid nyttiga tillämpningar som mål med studierna; (ii) 
fastlåsning vid en makroskopisk form av förnuft. Det finns dock vissa spår av genuint intresse 
även för naturen i sig, till exempel i vissa elevers önskan om att se naturen i 

naturvetenskapen. Sådana antydningar passar min personliga inställning till 
naturvetenskapliga beskrivningar (se kapitel 1) som sätter naturen i centrum, i likhet med 
syftet med fysikämnet (Utbildningsdepartementet, 2000). Tillämpningar av naturvetenskaplig 
kunskap är också viktigt, men även problematiskt att integrera i undervisningen från 
åtminstone två perspektiv. Dels är det svårt att avgöra vad som är ”goda”/”nyttiga” 
tillämpningar. Och dels är det olämpligt med allt för många teknologiska tillämpningar som 
mål, eftersom det leder till en utspädd och förflackad vetenskapssyn och undervisning, enligt 
min mening. Däremot finns det exempel, såsom naturvetenskapliga förklaringar av 
växthuseffektens, där naturvetenskaplig kunskap är viktig för demokrati och tillämpningar.  
 
Experiment, både demonstrationer och elevexperiment, erbjuder unika möjligheter att 
förmedla ödmjukhet och förundring inför naturen. Speciellt vill jag framhålla experimentens 
möjligheter till både fokus på experiment och hypotes, vilket representerar lite olika 
vetenskapsteorier, se sektion 3.2. Det är viktigt att förmå eleverna att inse att de inte alltid 
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måste förstå allting eller att allt har en omedelbar och uppenbar nytta. Det måste finnas plats 
för fantasi! Att ständigt veta vart man är på väg skapar många ”jaha-upplevelser”, men få 
”aha-upplevelser”. Men, samtidigt är det viktigt med förankring av kunskaper, vilket 
påminner om vad Vygotskij kallar för aktning för realiteten (Vygotskij, 1999, s 100). Utan 
fantasi och aktning för realiteten skapas, med en målande beskrivning från Vygotskij: 
kälkborgare

9
 … [med] ett grodperspektiv på tillvaron med begränsning och självgodhet (ibid, 

s 104). Det krävs alltså två förutsättningar: (i) ett ämne att fantisera kring – baskunskaper; (ii) 
flera och alternativa infallsvinklar – fantasi och möjlig utveckling.  
 
För det andra, undervisningen bör ha en medveten och avvägd vetenskapsteori, till exempel i 
förhållandet till experiment. Notera att en avvägd vetenskapsteori inte är detsamma som en 
”korrekt” vetenskapsteori, utan anpassas efter elevernas mottaglighet. En central avvägning är 
hur läraren förhåller sig till relativiteten i metodologi och teori. Om eleven på allvar skall ta 
sig an och arbeta med fysik måste läraren ta kunskapen på allvar och visa att hon ”tror på” 
teorier som diskuteras. Just lärarens egen inställning är viktig eftersom frågan om 
vetenskapsteori inte kan ”utbildas” om utan måste ”fostras” till genom att läraren är en del i 
en naturvetenskaplig kultur och tradition (se Osborne, 2003, s , 1067, Andersson, 2001, s 12, 
och Vygotskij, 1999, s 235). Först när eleven kan en hel del fysik är det möjligt att på ett 
kreativt sätt diskutera och ifrågasätta vetenskaplig kunskap och naturvetenskapens kultur, till 
exempel genom att diskutera paradigmteori, anarkistisk kunskapsteori eller liknande. I fysik 
B finns flera spännande områden för vetenskapsteorietiska diskussioner som kan utnyttjas, till 
exempel, elektronens natur. Denna fostring skulle jag vilja säga är att finna elevernas 
vetenskapsteoretiska närmaste utvecklingszon (begreppet är från Vygotskij, 1999, s 269). 
Många svar från undersökningen tyder på att eleverna är väl mottagliga för och intresserade 
av diskussioner om vetenskapsteori.  
 
För det tredje, undervisningen bör ta upp frågor om vetenskapens gränser och 
vetenskaplighet, speciellt i relation till teknologiska tillämpningar av naturvetenskap.Frågor 
om nytta och konsekvenser av teknologiska tillämpningar, som även de ofta är 
kontroversiella, som tangerar ofta gränserna för vetenskaplighet. Att i viss mån möta många 
elevers önskan om att relatera kunskaperna till vardag måste göras med stor eftertanke och 
viss försiktighet. I frågor om vetenskaplighet och vetenskapens gränser finns många 
möjligheter till samarbeten mellan olika ämnen såsom svenska, engelska, filosofi och religion.  
 
För det fjärde, diskussioner om elektronen skulle tjäna mycket på ett tvärvetenskapligt 
samarbete inom naturvetenskapen (fysik, kemi och biologi). Det är olyckligt att vissa elever 
upplever att det finns ”olika” elektroner inom fysik och kemi. Ämneschauvinism inom 
naturvetenskapen tror jag i vissa fall hindrar naturvetare från att finna gemensamma 
utgångspunkter och respekt för varandras områden. I vissa fall kan då även elevernas lärande 
bli lidande. Att i viss utsträckning möta elevernas intresse om en mer tillämpningsorienterad 
undervisning innebär i flera fall att kunskaper inom speciellt fysik och kemi kan integreras. 
Den snabba utvecklingen av mikroskopiska beskrivningar av biologiska processer gör att även 
gränsområdet fysik-biologi är relevant i diskussioner om elektronen.  
 
Notera att vart och ett av dessa fem punkter kan svälla ut och ta över en hel fysikkurs. Det tror 
jag vore olyckligt. Bättre vore om de element som ingår kunde vara en naturlig del av 
undervisning i fysik. Fokus måste alltid ligga på fysiken.  

                                                
9 Kälkborgare skall här uppfattas som en som inte tänker själv, utan okritiskt understödjer rådande perspektiv. 
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7 Slutsatser 
Låt oss nu odla vår trädgård! 

Voltaire, Candide 

 
Utifrån intervjuer av gymnasieelever i årskurs tre på naturvetenskapligt program kan flera 
slutsatser om elevernas inställning till och kunskaper om naturvetenskapliga beskrivningar av 
elektronen dras. Elevernas inställning till naturvetenskapliga beskrivningar av elektronen är 
instrumentell och pragmatisk. De tror inte riktigt på begrepp som inte syns (elektronen), och 
många tror inte att det finns elektroner som de beskrivs i teorierna. Att finna sanningen, eller 
ens bästa möjliga approximation till sanningen, är knappast möjligt. Att finna ”bästa möjliga” 
naturvetenskapliga beskrivning är viktigt endast om det leder till ”bättre” tillämpningar. 
Kunskap om elektronen har inget egenvärde, det är inte allmänbildande, utan tillämpningen 
bestämmer värdet av kunskapen. Elevernas svar på frågan i titeln: Elektroner – finns dom? är 
troligen: Det spelar ingen roll! 
 
Många elever kan bäst, dock ej fullständigt, tillskrivas en vetenskapsteori som jag kallar 
samhällets vetenskapsteori, vilket består i: (i) pragmatisk, tillämpningsorienterad 
vetenskapssyn; (ii) skepsis mot mikroskopiska förklaringar som inte följer ett makroskopiskt 
förnuft. Även om mångas inställning bäst beskrivs av samhällets vetenskapsteori lutar vissa 
av dessa mer mot kritisk rationalism än andra. Endast en elev avviker från denna diagnos, och 
lutar åt anarkistisk kunskapsteori, där kunskapen i sig beskrivs som viktig, men inte absolut. 
Många elever har dock en personlig och välgrundad vetenskapsteori samt är intresserade.  
 
Att eleverna skall tillägna sig en vetenskapsteori är ett viktigt mål i både läroplan och 
kursplaner. I undervisning som syftar till att förmedla en naturvetenskapligt tillfredsställande 
inställning föreslår jag att speciellt fyra punkter övervägas: (i) Naturvetenskapens grund bör 
vara förundring inför naturen, inte pragmatism; (ii) Undervisningens vetenskapsteori bör 
baseras på pedagogiska ställningstaganden; (iii) Frågor om vetenskaplighet och 
naturvetenskapens gränser bör diskuteras; (iv) Undervisning om elektronen bör bedrivas 
tvärvetenskapligt mellan de naturvetenskapliga ämnen på gymnasiet. 
 
Elevernas kunskaper om elektroner och dess ursprung har analyserats. Samtliga elever har 
goda kunskaper om elektronen, speciellt om elektronen som ”negativ makroskopisk partikel”. 
Men kunskaper om växthuseffekten och växthusgasers egenskaper var bristfälliga. Många 
tänker sig elektronen som en ”makroskopisk partikel” men av miniformat. Många elever 
saknar viktiga insikter i den moderna fysikens beskrivningar av elektronen (elektronen som 
elementar- och som kvantpartikel). Det finns tre anledningar till att många inte är förtrogna 
med och känner förtroende för modern fysik och dess beskrivningar av elektronen: (i) en 
institutionaliserad vardagsförståelse av elektronen som ”makroskopisk partikel”, det vill säga, 
de känner sig lurade; (ii) Eleverna orkar inte ta till sig de nya perspektiven eftersom det inte 
behövs; (iii) En stark fastlåsning vid tillämpningar av kunskap som mål leder till att 
elektronen förblir den makroskopiska minipartikel som de introduceras för i högstadiet 
eftersom de tror att det funkar. Problem uppstår eftersom den klassiska fysikens syn faktiskt 
”inte funkar” i den moderna fysiken. 

7.1 Vidare studier 
En spännande vidareutveckling av de resultat som getts här är att ytterliga utforska elevernas 
inställning till gränserna för naturvetenskaplig kunskap, speciellt gränserna mellan tro och 



 

-28- 

vetande. Detta berördes endast ytligt i undersökningen. I en sådan undersökning vore 
jämförelser mellan olika gymnasieprogram intressant. 
 
En mer naturlig och kanske viktigare fortsättning på föreliggande undersökning om 
gymnasieelevers vetenskapsteori vore att undersöka vetenskapsteorin hos elever i lägre 
årskurser.  

7.2 Generaliserbarhet 
Urvalet till intervjuerna syftar till att undersöka inställningen hos någon sorts 
”standardstudent” på naturvetenskapligt program i årskurs tre. Min uppfattning är att så också 
är fallet och att undersökningens slutsatser gäller för sådana ”standardstudenter”, även om det 
statistiska underlaget är för litet för en tillfredsställande generalisering. Allmänt sett finns 
säkert många elever på naturvetenskapliga program som har ett avsevärt lägre 
naturvetenskapligt intresse än eleverna i undersökningen. Gissningsvis skulle sådana 
studenter i ännu högre grad uppvisa en vetenskapsteori påminnande om samhällets 

vetenskapsteori. Troligen finns också studenter som är ännu mer naturvetenskapligt 
intresserade också representerade på naturvetenskapliga program. Sådana studenter skulle 
kanske ha en vetenskapsteori som lutar mer åt kritisk rationalism eller anarkistisk 

kunskapsteori.  

 

Troligen kan inte resultaten generaliseras till elever i lägre år på naturvetenskapligt program. 
Anledningen till att jag tror så är att de ännu inte konfronterats med och tvingats ta ställning 
till särskilt många av den moderna fysikens ”oförnuftiga” beskrivningar. Vidare kan 
slutsatserna på inget sätt generaliseras till elever på andra gymnasieprogram än det 
naturvetenskapliga.  
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Bilaga 1  – intervjufrågor 
Nedanstående frågor är det manus som användes vid intervjuerna. Samtliga frågor ställdes 
inte vid samtliga intervjuer utan del 1 – 4 täcktes på ett naturligt sätt i diskussionen. 
 
Del 1. om experiment: 
Demonstrera experiment? Vad säger experimentet om elektroner? 
Varför skall man lära sig (studera) om elektronen? 
Nämn något eller några naturvetenskapliga experiment där elektroner varit delaktiga. 
Spelar elektronens ”väsen” någon roll för att förstå dessa experiment? (instrumentalism) 
Vilken roll har observationer och experiment för att befästa beskrivningen av elektronen?  
 
Del 2 – om teorier  
Om partikel – elementarladdning? Har alla elektroner samma laddning? Är elektronen en 
elementarpartikel? Vad innebär det i så fall? 
Finns det motstridiga beskrivningar av elektronen (om komplementarietet). Vad händer när en 
elektronstråle skjuts mot en dubbelspalt? 
Att atomer växelverkar med ljus framgår vid spektroskopi, till exempel 
absorptionsspektroskopi. Vad händer med fotonen vid absorption i en atom (excitation)?  
 
Del 3 – om naturvetenskapliga beskrivningar 
När eleverna studerar naturvetenskap används flera olika aspekter. Speciellt måste teoretiska 
resonemang vägas mot observationer (egna och andras).  
 
Förnuft (instrumentalism – rationalism – realism):  

Måste en acceptabel naturvetenskaplig beskrivning av elektronen vara ”förnuftig”? Måste det 
gå att ”tänka sig” en elektron med makroskopiska beskrivningar? Är beskrivningen av 
elektronen obegriplig eller utmanade?  
 
Tro (objektivism – subjektivism): 

Är naturvetenskapliga beskrivning av elektronen sanna? Vad innebär det att en teori är sann?  
Finns det ramar för sanning, eller kommer sanning som ”allt eller inget”? 
Spelar det någon roll om beskrivningen är sann, eller approximativt sann, eller är räcker det 
med att den funkar (rationalism - pragmatisk empirism/instrumentalism) 
Var finns verkligheten? I labbet? I vardagen? 
Kan man säga att en beskrivning av elektronen är bättre än någon annan – eller ligger allt i 
betraktarens öga. 


