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Sammanfattning

Denna studie har som mål att undersöka hur en möjlig lärandeprogression 
inom geometrisk optik med datorstöd kan se ut för 17-åriga elever. Niedderer, 
Goldberg och Duit definierar en lärandeprocesstudie som en studie där data 
samlas in kontinuerligt under lärandeprocessen. Andra forskare har istället an-
vänt begreppet ”lärandeprogression” som nu har blivit vedertaget. I förelig-
gande studie använts därmed begreppet lärandeprogression. Eleverna har un-
der studien arbetat i par med begreppen bild, stråle och lins under 5 lektioner. 
De har arbetat med särskilt framtagna och utprovade uppgifter. Den insamlade 
datan består av elevernas skriftliga förutsägelse och svar på uppgifterna. Dess-
utom består det insamlade materialet av transskript från videoupptagningar av 
allt elevarbete. 

Denna studie är kvalitativt tolkande. Datan analyserades med en metod som 
har sin grund i en iterativ hermeneutisk procedur.  Analysmåttet är idé. Idéer 
kan beskrivas som kognitiva enheter och används i denna studie för att kunna 
beskriva lärandeprogressioner och för att kommunicera resultat med andra. 
Idéerna kategoriseras i ett kategorissystem som har sin grund i tidigare forsk-
ning, men som utvecklats under studien och beskrivs som en del av resultaten. 
När alla elevernas idéer har kategoriserats framträder en överblick över hur 
elevernas idéer förändras under studiens gång, därmed beskrivs en lärande-
progression 

Studiens resultat visar på att idéerna som eleven har före undervisning och 
som är ett resultat av tidigare erfarenheter kan sammanfattas som: holistisk 
bild när det gäller bildbegreppet, förstoringsglas när det gäller linsbegreppet 
och när det gäller strålbegreppet används de mest för att visa ljusets utbred-
ning. 

Lärandet och tydligaste förändringar under studien är när eleverna tar till sig 
idén om strålknippe och det får konsekvenser samtidigt för bild-, lins- och 
strålbegreppet. Eleverna tar till sig idén om strålknippe direkt efter första pre-
sentationen av denna och den idén använder sig sedan eleverna av framöver. 
Idén är alltså stabil över tid och även då elever möter en transferuppgift under 
eftertestet.  

Vidare visar studien att uppgiftens kontext påverkar också eleverna. Elever-
nas idéer för bild, stråle och lins förändras men ingen vetenskaplig idé påvisas. 
Gamla idéer kommer ibland tillbaka och kan medföra att det finns flera idéer 
samtidigt hos eleverna.  

Mjukvaruprogrammets och dess uppbyggnad hade mycket stor betydelse för 
elevernas idéer och förändringen av dessa. Arbetssättet med förutsägelse före 

datorexperimenten med CPU-programmet hjälpte eleverna att utveckla sina
idéer. 
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Abstract 

This study aims to explore how a possible learning progression in geomet-
rical optics with computer can look for 17 year old students. Niedderer, Gold-
berg and Duit define a learning process study as a study in which data is col-
lected continuously during the learning process. Other researchers have used 
the term “learning progression” instead of “learning process”, and this term 
has become more popular recently, so we go on with this term. Students have 
during the study worked in pairs with specially formulated and tested tasks 
with the concepts of image, ray and lens for 5 lessons. The collected data con-
sists of students’ written predictions and responses to the tasks and transcribed 
video data about their performance in experiments with the computer and talks 
between the students while solving problems with the CPU program. 
This study is a qualitative interpretive study. The data was analyzed using a 
method of analysis that is based on an iterative hermeneutic procedure. The 
unit of analysis is an idea. Ideas can be described as cognitive entities and used 
in this study to describe learning progressions and to communicate results with 
others. The ideas are categorized in a category system that is based on earlier 
research, but further developed during this study and described as part of the 
results. After categorizing students' ideas, one main result is a description how 
students' ideas changed during the study, thus describing a learning progres-
sion. 
Results show that students’ prior ideas as a result of past experiences can be 
summarized as holistic view around the concept of image, magnifying glass 
around the concept of lens and the concept of rays is mainly used to show light 
propagation. 
Change of ideas – learning - can best be seen when the students try to use the 
idea of a beam. This new idea seems to affect all three concepts of picture, 
lens and ray. Students take the beam idea right after its first presentation and 
use it in the following tasks. This idea seems to be stable over time and even 
when the student meet a transfer task in the posttest. 
Furthermore, the study shows that the task’s context also affects students’ 
thinking. Students’ ideas for picture, ray and the lens are changed but they do 
not yet develop scientific ideas. Older ideas sometimes come back and that 
can lead to students holding several ideas simultaneously. 

The CPU program's structure has been very important for the students’ de-
velopment and change of ideas. Working with predictions before the computer 
experiments has been especially effective in that respect. 
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Prolog 

I slutet av ett arbete som detta är det naturligt att göra tillbakablickar och jag 
inser då att det har varit en lång resa. Inte bara själva uppsatsarbetet. Min resa
började redan i grundskolan där intresset för astronomi, historia och datorer
väcktes. Datorn och dess roll i skolan var då något helt annat än nu för tiden.
Mitt tidigaste minne av datorn i skolan var BASIC programmering där jag
lärde mig fylla skärmen med mitt namn. Datorutvecklingen sedan den tiden
har varit snabb och förändringen är stor. Den största förändringen jag upplevt
när det gäller datorn i utbildningen var när internet kom på 1990-talet. Det har
förändrat mycket främst kring kommunikation och informationssökning. 

Själv utbildade jag mig till lärare när denna förändring kom. Under mina år
som lärare deltog jag i ITIS, informationsteknologi i skolan, som var en stor
satsning kring sekelskiftet på datorn i skolan. Syftet var att utveckla undervis-
ningen och integrera datorn i denna. Denna satsning har följts av flera andra.
Frågan är om undervisningen har förändrats och hur datorn används nu. En
koppling jag ofta tycker saknas i debatten när det gäller datorn i skolan är om
datorn och användningen av dess möjligheter i undervisningen i relation till
elevernas lärande. Det fanns tidigare en tro att med dator blir det bättre lä-
rande. Det är här mitt forskningsintresse finns. Mina andra stora intressen har
kommit till uttryck genom en magisteruppsats med astronomikoppling och en 
utbildning inom historia.
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Optik var det området under gymnasiets fysikkurs som jag själv upplevde 
som svårast för mig. Varför detta då? Jo jag minns det mest som ett pluggande 
av regler för hur strålarna skulle gå. Att besöka observatorier och se teleskop 
var den delen av optiken som fick mitt största intresse, fast i fysikkurserna jag 
läst var det alltid de där delarna som gick bort på grund av tidsbrist. När jag 
inom min forskarutbildning kom in på att välja ett forskningsområde så föll 
valet på en fördjupning inom optiken. Jag ger optiken en andra chans och ska 
jag sammanfatta det kort så har jag det tänds ett ljus inom mig för optikområ-
det. Nu ser jag kopplingar jag missat under hela min tidigare utbildning. Så 
mitt forskningsintresse har sammantaget blivit elevers lärande med datorstöd 
inom fysik. Utbildning är en central del av vårt samhälle och utbildning i na-
turvetenskap är viktigt för vårt samhälle. En viktig del av naturvetenskapen är 
förståelse av modeller och där är datorn ett hjälpmedel. 

 
 
 

Om du planerar för ett år, så ris. Om du planerar för ett decennium, 
plantera träd. Om du planerar för ett liv, utbilda människor. 

– Kinesiskt ordspråk 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning och problemavgränsning 

Denna licentiatuppsats har skrivits fram inom naturvetenskaperna och tekni-
kens didaktik. Inom detta ämnesfält fokuseras delområdet fysikdidaktiken. 
Fysikdidaktiken vill besvara frågor om bland annat vad undervisningen ska 
innehålla och hur den kan genomföras samt hur lärandet inom fysikämnet kan 
beskrivas. Ett av målen med forskning inom fysikens didaktik är att förstå och 
beskriva hur elevers lärande går till inom fysik. Ett annat övergripande mål 
för forskningsområdet är att undersöka hur olika undervisningsformer påver-
kar elevers förståelse och intresse av fysik. Hur elevers förståelse av fysik ser 
ut och vad som är lärande inom fysik utgör två andra viktiga frågor inom det 
fysikdidaktiska området. Denna uppsats fokuserar på lärande i fysik. 

 

1.1.1 Lärandeprocess- och lärandeprogressionsstudier 
Lärandeprocesstudier bygger på att följa förändring av elevers föreställ-

ningar kring olika begrepp inom naturvetenskapen. Elevers föreställningar är 
ett forskningsområde som var i fokus under främst 1980-talet inom naturve-
tenskapernas didaktik och även fysikdidaktiken. Forskningen byggde på en 
konstruktivistisk syn på lärande (Matthews, 1992). Den visade vilka föreställ-
ningar eleverna har med sig till undervisningen, men även vilka föreställ-
ningar som blivit ett resultat av undervisningen. Mer än 8000 referenser till 
denna forskning finns i en bibliografi (Duit, 2009). Forskningen visar att ele-
vernas föreställningar är kopplade till vardagsföreställningar och vårt vardags-
språk. Ett exempel på en föreställning från den här tidigare forskningen och 
som är relevant för den här undersökningen är att vi i vardagsspråket kan ut-
trycka att vi tittar på ett föremål. Detta kan tolkas som att ögat är aktivt och 
sänder ut ljus till föremålet vi tittar på.  

En konsekvens av att forskningen var fokuserad på att studera elevernas fö-
reställningar före och efter undervisning blev att forskningen senare började 
intressera sig vad som sker däremellan, det vill säga hur förändringar av ele-
vernas föreställningar ser ut. Hur har föreställningar förändrats av undervis-
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Om du planerar för ett år, så ris. Om du planerar för ett decennium, 
plantera träd. Om du planerar för ett liv, utbilda människor. 

– Kinesiskt ordspråk 
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1. Introduktion 
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ningen? Vilka faktorer påverkar förändringen av föreställningarna? Inom fy-
sikämnet finns också specifika ämnesdidaktiska problem. Att förstå fysika-
liska modeller inom optik är ett exempel på detta.  

Forskningsintresset att studera elevernas förändrade föreställningar som ett 
resultat av undervisning blev ett stort fält och begreppet, conceptual change, 
blev synonymt med forskningsområdet. Inom detta forskningsområde så an-
togs eleverna i den mest radikala formen lämna sin tidigare föreställning och 
anta en ny föreställning. Detta sågs som ett resultat av undervisningen. Con-
ceptual change hade inflytande både på elevernas lärande och lärarens under-
visning (Mortimer, 1995). Utbytet av föreställningar var synonymt med lä-
rande (Niedderer, Goldberg, & Duit, 1992).  

Senare forskning har visat att eleverna troligtvis inte helt överger en före-
ställning utan eleven kan ha flera parallella föreställningar om ett fenomen. 
Mortimer (1995), som introducerat begreppet parallella föreställningar, tar 
upp att en elev innan undervisning kan ha en föreställning om begreppet massa 
som bygger på i stor utsträckning empirism. Under undervisningen får eleven 
utveckla nya föreställningar utifrån att den möter flera olika fysikaliska mo-
deller om begreppet massa. Dessa modeller bygger exempelvis på den klas-
siska mekaniken och den moderna fysiken. Eleven har alltid en personlig fö-
reställningsprofil där olika föreställningar ingår parallellt och där de olika fö-
reställningarnas betydelse varierar över åren. Ett exempel på parallella före-
ställningar ur forskningen presenteras av Petri (1998) som har studerat en 
elevs föreställningar av atomen och visat på att eleven hade flera parallella 
föreställningar om atomen. Elever bygger nya föreställningar jämte de tidi-
gare. 

Sammanfattningsvis ger resultaten av conceptual change forskningen inte 
svar på frågor om vad som händer hos eleven under undervisning och hur för-
ändringen av dess föreställningar går till. Forskningens metodologi bygger på 
att studera föreställningar före och efter undervisning och kan således inte 
säga något om vad som händer under tiden undervisningen pågår.  

Att detaljerat förklara hur lärandet går till blev ett forskningsintresse som 
växte fram under början på 1990-talet och en rapport från en workshop 
(Niedderer et al., 1992) lyfter fram behovet av forskning som i detalj studerar 
hur elevers tidigare föreställningar påverkas av undervisning och hur föränd-
ringen av föreställningarna ser ut i en kontinuerlig följd. Detta forskningsom-
råde får namnet lärandeprocesstudie. Det finns viss forskning inom området 
men antalet lärandeprocesstudier är begränsade och det finns ett behov av vi-
dare forskning inom flera områden inom fysiken. 

I början på 2000-talet har en utveckling skett och ett nytt begrepp växt fram 
och blivit centralt inom forskningsområdet och det är lärandeprogression 
(Alonzo & Steedle, 2009; Duit, Schecker, Höttecke, & Niedderer, 2014; 
Duschl, Maeng, & Sezen, 2011; Smith, Wiser, Anderson, & Krajcik, 2006). 
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Begreppet uppstod inom amerikansk forskning i Science Education men har 
senare spridit sig internationellt. Forskningen vill här nå mer sofistikerade 
vägar i elevens resonemang och hur dessa förändras inom ett ämnesområde. 
Forskningen vill beskriva i detalj hur elevernas resonemang förändras mot ett 
mera vetenskapligt resonemang (Smith et al., 2006). 

Denna studie kommer att ha sitt fokus på elevernas lärandeprogression inom 
optikområdet. Det finns sedan tidigare några studier inom lärande progression 
men det är inom andra områden inom naturvetenskapen (Alonzo & Steedle, 
2009; Duschl et al., 2011). 

Att komma in på den här detaljnivån av lärandet förutsätter att forskningen 
undersöker vad eleven tänker om vissa begrepp under tiden lärandet sker. Me-
todologin utvecklas så att datainsamlingen sker under tiden eleverna lär sig 
ämnesstoffet och syftet är att då kunna kontinuerligt följa elevens förändring 
av sina föreställningar. 

 
 
 

1.1.2 Optik 
I föreliggande studie är geometrisk optik i fokus som lärobjekt. Detta utgör 

ett av många områden inom vetenskapsfältet fysik. Fysik är ett naturveten-
skapligt ämne med en lång historia, både som vetenskapligt ämne och som 
skolämne. Ordet fysik kommer från det grekiska ordet ”physis” och betyder 
natur. Rötterna till fysiken finns i den grekiska kulturen och filosofin runt 500 
f Kr. För att förklara och beskriva vår natur har fysiken formulerat modeller 
för vetenskapliga beskrivningar av naturvetenskapliga fenomen i vår omgiv-
ning. Modellerna har under historiens gång blivit flera och utvecklats.  

Ett område inom fysiken där det behövs flera modeller för att förklara feno-
menen är optikområdet. Teorin om ljus omfattar både en partikel- och en våg-
modell för att förklara fenomenen. Partikelmodellen ger upphov till geomet-
risk optik som är central för denna studie. Ljusets utbredning är en aspekt av 
ljuset som människan inte har sinnen att uppfatta. Det är därför lätt att uppfatta 
ljuset som något stationärt som finns i ljuskällan eller där effekterna av ljuset 
syns. I skolans kursplaner i fysik träder optik in i tidiga skolår när eleverna 
skall lära sig om hur vi kan se något. Seendet är ett komplicerat område inom 
optiken. För att förklara och förstå hur vårt seende fungerar så behöver vi prata 
om begreppet bild. Bildformering är ett abstrakt område och där är begreppet 
bild centralt. Detta begrepp är dessutom tydligt kopplat till seende. Begreppet 
bild förutsätter alltid att vi har seende. Någon måste se bilden som är resultatet 
av bildformeringen. Då blir också begreppet seende viktigt. Det är dock inte 
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alltid som det i optikundervisning tas upp hur vi kan se bilden, utan fokus är 
ofta på konstruktion av bilden. 

Eftersom ljus som är centralt inom optik också är något som vi ständigt möter 
i våra liv så upplever vi också många optiska fenomen i vår vardag som vi vill 
kunna förklara, exempelvis skuggor och färger. Ett annat område där vi kan 
finna att optik är vanligt förekommande i vår vardag är i vårt språk som är 
fyllt av ord som beskriver vardagstankar kring ljus och de optiska fenomenen. 
Ett exempel på att optikområdet innehåller många begrepp från vardagssprå-
ket, är att bilden har fastnat på näthinnan och det skulle kunna uppfattas som 
att bild är något som kan fastna. Vårt vardagstänkande kommer till uttryck i 
vardagsspråket. Detta påverkar elevernas tidigare föreställningar som de har 
med sig till skolans optikundervisning. Dock skiljer sig vardagligt och veten-
skapligt språk och att belysa skillnaden mellan samma ord inom vardagens 
och vetenskapens språk är viktigt för elevernas utveckling inom naturveten-
skapen.  

Sammanfattningsvis förekommer det inom optikområdet flera vetenskapliga 
modeller för att förklara vardagliga fenomen och det vardagliga språket möter 
också inom optikområdet det vetenskapliga språket. Detta medför att området 
är viktigt inom skolans fysikkurser och därför också intressant att studera uti-
från ett fysikdidaktiskt perspektiv. Elevernas lärande är ett av de mest centrala 
inom vår skola och ett viktigt område inom fysikdidaktiken. Det finns också 
en del tidigare forskning om elevers föreställningar både före och efter under-
visning finns och denna forskning presenteras i kapitel 2.2. Galili visar i sin 
forskning hur lärandet ser ut efter undervisningen, men det saknas studier om 
elevernas lärande på en större detaljnivå.  

Fenomen inom optikområdet är dynamiska och då är datorn ett bra hjälpme-
del för att studera hur de vetenskapliga modellerna reagerar på olika input. 
Processerna i datorn är så snabba att datorn kan bidra till att det blir en real-
tidsupplevelse. Möjligheterna att påverka modellen och direkt se effekten av 
förändringen är stor. Ett program som kan användas inom fysikundervisning 
är Constructing Physics Understanding, CPU. 

I föreliggande studie används ett datorprogram och uppgifter som undervis-
ning. Det finns tidigare studier som undersöker elevers lärande inom optik 
med hjälp av IKT. Tekos & Solomonidou (1996) undersöker i sin studie 
undervisning och elevers lärande inom optik med IKT-stöd i fyra grekiska 
grundskolor. Studien har fokus på olika aspekter av ljus och seende. Dock 
undersöker den inte elevers lärande av begreppen bild, bildformering eller 
lins. Studien bygger också på att undersöka elevers föreställningar före och 
efter undervisning men inget om lärandet under tiden undervisningen pågår. 
Detta är ett exempel på den tidigare nämnda conceptual change forskningen.  

Smetana och Bell (2011, p. 1361) efterfrågar i en forskningssammanställning 
av tidigare forskning om datorsimuleringar som stöd för naturvetenskaplig 
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undervisning och lärande ny forskning som studerar begreppsutvecklingen på 
djupet. Zacharia (2003; 2005) har genomfört två studier i optik med datorstöd 
men de har varit fokuserad på vågrörelse. Zacharia menar vidare att tidigare 
forskning överlag inte nått på djupet när det gäller lärandet, då forskningens 
metodologi har byggt på för- och eftertest med flervalsfrågor. Att det finns ett 
forskningsgap lyfter även Linn (2003, pp. 737-738) som efterfrågar studier av 
lärprocesser och det och framhäver behovet av studier om elevers lärande i 
diskussioner med andra elever när de arbetar med datorn eller annat IKT-stöd. 
Den aktuella studien är tänkt att fylla detta forskningsgap inom forskningsfäl-
tet genom att i detalj studera elevers lärande i optik. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med licentiatuppsats är att undersöka och beskriva elevers lärande pro-
gressioner inom geometrisk optik. 

 
Den forskningsfråga som är aktuell kan formuleras enligt följande: 
• Hur kan en lärandeprogression se ut för elever av begreppen bild, 

stråle och lins? 

1.3 Uppsatsens avgränsning och disposition  

Uppsatsen behandlar elevers lärande av begreppen stråle, lins och bildfor-
mering vid arbete med en datorsimulering i geometrisk optik. Studien kommer 
att fokusera på lärande utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv på lärande. Lä-
randemålet för eleverna i denna studie är att elevernas tidigare föreställningar 
skall närma sig de vetenskapliga föreställningarna. 

I kapitel 2 redovisas den teoretiska bakgrunden för studien, och där utveck-
las det konstruktivistiska perspektivet som är relevant för denna studie. Dess-
utom redovisas tidigare forskning om elevers föreställningar för de begrepp 
som är centrala i denna studie. Kapitel 3 redovisar den vald metoden och hur 
analysen av resultaten har genomförts. Resultaten redovisas i kapitel 4 i två 
underkapitel. I den första delen redovisas de idéer som studien funnit för be-
greppen stråle, lins och bildformering. Andra delen visar i kronologisk ord-
ning lärandeprogressionen för ett elevpar. Forskningsmetoden och resultaten 
diskuteras i kapitel 5 och en blick framåt i tiden görs i kapitel 6 implikationer. 
I bilaga 1 visas förtestet som ingick i studien. Eftertestet liknar förtestet med 
en smärre skillnad som redovisas i kapitel 4.2. 
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undervisning och lärande ny forskning som studerar begreppsutvecklingen på 
djupet. Zacharia (2003; 2005) har genomfört två studier i optik med datorstöd 
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forskning överlag inte nått på djupet när det gäller lärandet, då forskningens 
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lärprocesser och det och framhäver behovet av studier om elevers lärande i 
diskussioner med andra elever när de arbetar med datorn eller annat IKT-stöd. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med licentiatuppsats är att undersöka och beskriva elevers lärande pro-
gressioner inom geometrisk optik. 

 
Den forskningsfråga som är aktuell kan formuleras enligt följande: 
• Hur kan en lärandeprogression se ut för elever av begreppen bild, 

stråle och lins? 

1.3 Uppsatsens avgränsning och disposition  

Uppsatsen behandlar elevers lärande av begreppen stråle, lins och bildfor-
mering vid arbete med en datorsimulering i geometrisk optik. Studien kommer 
att fokusera på lärande utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv på lärande. Lä-
randemålet för eleverna i denna studie är att elevernas tidigare föreställningar 
skall närma sig de vetenskapliga föreställningarna. 

I kapitel 2 redovisas den teoretiska bakgrunden för studien, och där utveck-
las det konstruktivistiska perspektivet som är relevant för denna studie. Dess-
utom redovisas tidigare forskning om elevers föreställningar för de begrepp 
som är centrala i denna studie. Kapitel 3 redovisar den vald metoden och hur 
analysen av resultaten har genomförts. Resultaten redovisas i kapitel 4 i två 
underkapitel. I den första delen redovisas de idéer som studien funnit för be-
greppen stråle, lins och bildformering. Andra delen visar i kronologisk ord-
ning lärandeprogressionen för ett elevpar. Forskningsmetoden och resultaten 
diskuteras i kapitel 5 och en blick framåt i tiden görs i kapitel 6 implikationer. 
I bilaga 1 visas förtestet som ingick i studien. Eftertestet liknar förtestet med 
en smärre skillnad som redovisas i kapitel 4.2. 
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2. Bakgrund 

2.1 Teoretiskt ramverk 

Denna uppsats är skriven med ett konstruktivistiskt synsätt på elevers lä-
rande. I detta perspektiv bidrar lärandet till en kunskap som inte är utvärderad 
endast som rätt och fel utan analyserad i termer av uppfattningar och kognitiva 
strukturer (Galili & Lavrik, 1998). Dessa är stabila konstruktioner över tid i 
elevens kognition av ett fenomen och konstruktionerna sker spontant hos ele-
ven för att han eller hon ska skapa sig en mening av omvärlden och dess fe-
nomen. Dessa konstruktioner av kognitiva strukturer påbörjas vid vår födelse 
och stimuleras och utvecklas i och med att vi interagerar med världen runt 
omkring oss. 

2.1.1 Konstruktivism 
Ursprunget till det konstruktivistiska synsättet på lärande är Jean Piagets lä-

randeteorier. Piagets tankar har haft stor betydelse för forskningen i lärandet 
inom naturvetenskapsområdet och en speciell effekt har hans idé om olika sta-
dier av kognitiv utveckling haft (Duit & Treagust, 1998, p. 9). Piagets synsätt 
på lärande inom naturvetenskapen bygger på att människans kunskap växer 
fram i samspel mellan biologisk mognad och individens aktiva konstruktioner 
av sina idéer om världen runt sig. Att människan konstruerar sin kunskap från 
individuella erfarenheter och från resonemang om dessa erfarenheter kallas 
konstruktivism (Windschitl, 1998). Den lärande individen i det konstruktiv-
istiska perspektivet ses som en aktiv deltagare i sitt eget lärande. Eleven kon-
struerar en mening för sig själv och bär med sig sina föreställningar till nya 
kontexter och om det behövs anpassar eleven på ett meningsfullt sätt dessa 
kunskapsstrukturer till dessa situationer (Driver, 1985). 

Piagets perspektiv har senare vidgats och differentierats så att det nu går att 
se lärandet i relation till flera andra kunskapstraditioner (Leach, 2003; 
Sjøberg, 2010). Geelong (1997, p. 20) beskriver denna differentiering i ett fyr-
fältsdiagram där motpolerna på en axel utgörs av social-personlig och på den 
andra axeln av objektiv-relativ. Bland alla former av konstruktivism återfinns 
exempelvis kognitiv konstruktivism och socialkonstruktivism och dessa två 
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kan placeras ut på var sin sida av axeln (social-personlig) i ovanstående fyr-
fältsdiagram. Dessa två är distinkta men komplementära konstruktivistiska 
perspektiv (Cobb 1994). Socialkonstruktivism fokuserar på den lärandes in-
teraktion med andra personer och på hur dessa samverkar med den omgivande 
sociala och fysiska miljön samt på vilket sätt en specifik miljö begränsar mil-
jön (McRobbie & Tobin, 1997). En annan forskare som också visar på kon-
trasterna mellan olika former av konstruktivism är Derry (1996, p. 163) som 
anser att kognitiv konstruktivism är ett metaforiskt antagande och inte ett teo-
retiskt ramverk, en pedagogisk ansats eller en bepistemologi. 

2.1.2 Elevers föreställningar och idéer om begrepp 
Fysiken som vetenskap vill beskriva och förklara vår omvärld och för att 

kunna beskriva denna behövs en större mängd begrepp. Dessa begrepp bety-
der inget enskilt utan fysiken vill hitta sambanden mellan dessa och beskriva 
sambanden med hjälp av lagar och principer. Även ett avgränsat ämnesområde 
som optiken består av många begrepp. 

Vad är ett begrepp? Enligt Nationalencyklopedin (2012b) är ett begrepp det 
abstrakta innehållet hos en språklig term till skillnad från dels termen själv, 
dels de (konkreta eller abstrakta) objekt som termen betecknar eller appliceras 
på. Begreppen får sin mening ifrån det teoretiska ramverket som de är inbäd-
dade i. Det här är dock helt frikopplat från människans tolkning och förståelse 
av vad begreppen står för. 

Elever vill skapa sig en mening av världen omkring sig och fenomen i den. I 
denna värld omkring eleven finns fysikens begrepp. Elever skapar sig spontant 
en personlig idé av begreppen. Detta blir något stabilt över tiden (Driver, 
1985, p. 2). Förekomsten av dessa föreställningar ger forskningen möjligheter 
att analysera elevers lärande. En föreställning kan ses som en hypotetisk sam-
manställning av uttalanden, förmågor, procedurer, som en forskare tillskriver 
en elev för att beskriva elevens beteende i ett antal givna situationer 
(Tiberghien, 1997, p. 365). 

Niedderer, Budde, Givry, Psillos och Tiberghien (2007, p. 160) särskiljer ur 
Tiberghiens definition två fall: Ett fall är att en föreställning anses vara en del 
av en modell av elevens tankar. Det är då en hypotes som forskaren ställer om 
delar av elevens kognition. Dessa föreställningar måste vara stabila och före-
komma i mer än en kontext eller tidpunkt för att vara relevanta. 

I det andra fallet drar forskaren bara slutsatser om idéer som eleven uttrycker, 
utan att göra hypoteser om elevens kognition. Dessa idéer kallas uttryckta 
idéer. I denna studie bygger alltså skillnaden mellan idé och föreställning på 
Niedderer, et al. (2007, p. 160): idé är en av eleven uttalad idé som förekom-
mer i en specifik kontext medan en föreställning kan finnas i olika kontexter. 
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Vosniadou (2008) menar att många forskare undviker att direkt besvara frå-
gan vad en föreställning är och att de istället intar en historikers perspektiv på 
föreställningar som något som förändras och utvecklas över tiden och som är 
inneslutna i ett större teoretiskt ramverk som de får sin mening ifrån. 

Inom forskning råder det en viss differentiering om i vilken form föreställ-
ningar finns lagrade i tanken: mentala modeller (S.  Vosniadou, 2002), feno-
menologiska primitiv, p-prim (diSessa, 1993), inre strukturer (Reiss, 2001) 
och kognitiva element (Niedderer & Schecker, 1992, p. 79). I denna studie ses 
föreställningar som kognitiva element som finns i tanken. 

Vosniadou (2002) definierar föreställningar som "mentala ramverk” och ut-
trycker att dessa har stor betydelse för forskning om kunskap inom naturve-
tenskap: "Människor organiserar sina erfarenheter i koherenta förklarande 
mentala ramverk; dessa ramverk uttrycks normalt med specifika ord”. Dessa 
ord benämns normalt som föreställningar. Det är nu tydligt att det inte finns 
en entydighet inom forskning om begreppet föreställning. Givry och Roth 
(2006, p. 1105) fastställer att förställningar i nuvarande form kanske måste 
utvecklas i framtida forskning: "Framtida forskning kommer visa huruvida 
och hur vår föreställning av begreppet idé kommer att förändras." Givry och 
Roth för i sin artikel vidare fram att elever inte bara för fram sina föreställ-
ningar med ord utan även med hjälp av andra semiotiska resurser som exem-
pelvis gester.  

Forskning om elevers kunskap i termer av föreställningar har dominerat na-
turvetenskaplig ämnesdidaktik sedan slutet på 1970-talet. Ett område i fokus 
för forskningen har varit att undersöka hur de föreställningar som eleverna har 
med sig till skolan ser ut. Dessa föreställningar är av betydelse för lärares pla-
nering av undervisningen och hur de ska presentera ämnesstoffet. Det gäller 
för läraren att möta elevernas föreställningar med en undervisning som är an-
passad för dem. De senaste årtiondens forskning om barns och elevers upp-
fattningar om naturvetenskapliga fenomen har resulterat i flera tusen veten-
skapliga artiklar som finns samlade i en databas (Duit, 2009) 

Föreställning är en enhet för forskare att mäta elevers kunskaper medan som 
tidigare nämnts, idé är en annan. Avgränsningen mellan idé och föreställning 
är inte helt entydig inom forskningen. Driver et al. (1985) växlar mellan före-
ställning och idé i introduktion till sin bok om forskning i barns idéer. I en 
mening använder forskaren uttrycket ”barns föreställningar” om deras person-
liga konstruktioner och i en annan mening används idéer för att beskriva barns 
konstruktion av idéer eller scheman över världen runt dem. Olika enheter för 
mätning av kunskaper kan ha olika krav på sig och det kan röra sig om hur 
ofta eleven använder dem språkligt, under hur lång tid det sker och hur stor 
variationen av kontexten kan vara. 

Idé beskrivs av Driver et al. (1985) som något som barn skapar som ett re-
sultat av alla sorters aktiviteter i vardagen för att förklara fenomen de mött i 
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sina liv. De behöver inte tidigare fått någon systematisk undervisning som be-
rör dessa fenomen. Idéerna är för författarna stabila över tid och personliga 
och olika idéer kan dessutom stå i konflikt med varandra. Våra idéer behöver 
inte vara sammanlänkade med andra idéer för att skapa en sammanhängande 
modell inom ett område. Motsatsen råder inom vetenskapen där ett kriterium 
är att de vetenskapliga idéerna är sammanhållna och bildar en sammanhäng-
ande modell som förklarar olika fenomen.  

Idéer kan beskrivas som kognitiva enheter och används i denna studie för att 
kunna beskriva lärandeprogressioner och för att kommunicera resultat med 
andra (Niedderer & Schecker, 1992, p. 80). I den här studien är även fasett en 
relevant enhet. Fasetter är en enhet för att mäta tänkandet, en kunskapsdel eller 
en strategi som elever använder i särskilda kontexter (Minstrell, 1992). Många 
forskare har tolkat fasetter och använder begreppet för att beskriva elevers 
tänkande i särskilda kontexter som exempelvis Galili (2000). Fasetter och 
idéer, som ligger nära varandra och berör samma begrepp, kan tillsammans 
bygga upp en struktur, ett schema. Elever har scheman för att koppla samman 
olika fasetter och idéer och på så sätt skapa samband. Inom vetenskapen skulle 
en sådan struktur kunna benämnas som en teori. En vetenskaplig teori har kri-
terier och behov av att vara sammanhållen och stöttad av experimentella 
undersökningar. Detta behov finns inte hos elevernas scheman. 

 
 

2.1.3 Lärandehinder 
 
Carvalho, Silva, Lima, Coquet och Clément (2004, p. 1111) urskiljer två 

möjliga orsaker till hinder för elever att lära sig ett ämnesstoff. Orsakerna kan 
ha epistemologisk eller didaktisk grund. Epistemologisk grund innebär att ele-
vernas tidigare föreställningar är orsaken till lärandehindret. Tidigare före-
ställning avser föreställning som eleven har med sig till undervisningen i sko-
lan. Didaktisk grund innebär att orsaken går att finna i en otillräcklig formell 
undervisning. Att identifiera dessa lärandehinder är inte viktigt bara för att 
förändra nuvarande undervisning utan även för att ta fram nya undervisnings-
strategier för att påverka elevernas lärande och för att möta de epistemologiska 
hindren.  
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2.1.4 Förändring av begreppsföreståelse 
Elever kommer till skolundervisningen med erfarenheter som de skaffat sig 

under sina inledande levnadsår. Dessa erfarenheter kommer både av lek och 
tidigare organiserade aktiviteter som förskola, men även av egna funderingar 
om hur världen fungerar. Dessa funderingar som eleverna har med sig kallas 
tidigare föreställningar. Namnet har under tidens gång varierat (Gilbert, 1983, 
pp. 61-98; Treagust, 1988, pp. 159-169). Undervisningen har som ett av sina 
mål att påverka de tidigare föreställningarna om de är mindre vetenskapliga 
så att en begreppsförändring sker till en mera vetenskaplig idé. Undervisnings-
förhållanden som underlättar förändring av begreppsförståelse har diskuteras 
av Posner, Strike, Hewson och Gertzog (1982). Conceptual change är det mera 
kända engelska uttrycket för begreppsförändring. Författarna var bland de 
första att introducera idén att elever kommer överge sina tidigare föreställ-
ningar till förmån för mer vetenskapliga idéer genom undervisningen. Under-
visningen bör designas så att dess fokus är på idéer som inte passar med ele-
vernas tidigare idéer (Duit, 2003).  

Senare forskning har varit kritisk mot tanken att eleverna helt lämnar sina 
tidigare föreställningar till förmån för de nya. Chinn och Brewer (1993) antar 
att det finns sju former av elevreaktioner när de ställs inför en situation som 
är i konflikt med deras tidigare föreställningar, där det bara är en möjlighet att 
överge sin nuvarande föreställning. Mortimer (1995) föreslår en modell i form 
av en föreställningsprofil då en elev kan ha multipla föreställningar på en 
gång. Eleven kan behålla sin tidigare föreställning parallellt med att den kon-
struerar en ny föreställning. Den nya föreställningen är ett resultat av under-
visningen och behöver inte nödvändigtvis vara den vetenskapliga idén som är 
målet med undervisningen. Dessa parallella föreställningar kan vara kontext-
bundna, det vill säga eleven använder olika föreställningar beroende på situ-
ationen. Taber (2000) presenterar i en studie av elevers föreställningar av ke-
misk bindning indicier för att elever har multipla ramverk. Eleven använder 
olika förklaringar i överlappande kontexter. 

2.1.5 Lärandeprogression 
Niedderer, Goldberg och Duit (1992, p. 23) definierar lärandeprocesstudier 

som en studie där data samlas in kontinuerligt under lärandeprocessen. Målet 
är att fånga och beskriva hela lärandeprogressionen i detalj och undersöka hur 
elevers idéer förändras över tiden. Lärandet kan ses som en förändring av ele-
vers föreställningar. Detta begrepp har under senare tid förfinats och ersatts 
av begreppet lärandeprogression vilket har fått ett större intresse(Alonzo & 
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sina liv. De behöver inte tidigare fått någon systematisk undervisning som be-
rör dessa fenomen. Idéerna är för författarna stabila över tid och personliga 
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Steedle, 2009; Duit et al., 2014; Duschl et al., 2011; Smith et al., 2006). Be-
greppet lärandeprogression syftar till studiet i detalj av elevernas lärandepro-
gression mot de vetenskapliga föreställningarna.  

Givry & Roth (2006) definierar lärande genom att använda en modell om 
uttryckta idéer. I denna modell beskrivs lärande som en evolution av elevens 
idéer. Givry beskriver tre sorters evolutioner av idéer som visar några aspekter 
av lärande som är centrala för denna studie. 

• En elev uttrycker en ny idé. 
• En elev utökar giltigheten för det område inom vilken idén gäller i. 
• En elev etablerar en länk mellan flera idéer och skapar ett nätverk. 

Lärandeprogressionstudier vill försöka se och beskriva hur elevernas idéer 
utvecklas, att se vilka nya idéer som framträder när de påverkas i olika kon-
texter och att upptäcka de små evolutionerna hos elevernas idéer är det cen-
trala i denna studie. Genom att studera evolutionen av idéerna kan forskaren 
se vilka faktorer som påverkar och i vilka kontexter dessa sker. Hur och när 
sker en påverkan? Andra intressanta faktorer att undersöka är om eleven 
längre fram i tiden går tillbaka till tidigare idéer? Finns parallella idéer? Vilka 
idéer är stabila över tiden, det vill säga använder eleven samma idé vid olika 
tidpunkter då kontexten är likartad? I vilka kontexter använder en elev en idé? 
Detta är några frågor som kan studeras genom lärandeprogressionstudier.  

Beskrivningarna över hur elevers lärande ser ut och förändras över tid kallas 
för lärandestigar eller learningpathways på engelska (Niedderer, 1995). En lä-
randestig innebär inte nödvändigtvis att eleven byter ut en föreställning mot 
en ny utan elever kan ha multipla föreställningar (Mortimer, 1995). Föreställ-
ningarna kan samexistera som en mental verktygslåda där alla föreställningar 
har olika stark ställning hos eleven för olika kontexter där idéerna kan appli-
ceras (Taber, 2000). Enligt Taber kan begreppsutveckling ses som en föränd-
ring av de olika föreställningarnas användning i olika kontexter. Exempelvis 
kan denna förändring ses som att en elev som har idéerna A, B och C parallellt 
och i en kontext oftast använder sig av idé A övergår till att oftare använda idé 
B.  

Lärandeprogressionstudier har som mål att studera förändringarna av idéerna 
och följa utvecklingen av lärandeprogressionen. Dessa studier kan vara på in-
dividnivå (Clement & Steinberg, 2002; Givry & Roth, 2006; Niedderer, 1994, 
1996; Petri, 1998; Psillos, 1999; Scott, 1992; Taber, 2001). I den studie som 
presenteras i den här uppsatsen arbetar eleverna i par. Eleverna har med sig 
sina tidigare individuella idéer och diskuterar dessa och kommer sedan att för-
ändra dessa och komma fram till en gemensam idé. Den här uppfattningen av 
gemensamma idéer eller föreställningar av en grupp av elever som jobbar ihop 
ligger också implicit bakom artikeln av Niedderer och Goldberg (1996). 
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2.2 Tidigare forskning om elevers föreställningar 

och idéer om bild, stråle och lins 

Denna uppsats är fokuserad på elevers lärandeprogression i optik och om 
begreppen bild, stråle och lins. Därför kommer fokus i detta avsnitt att vara på 
att redovisa de föreställningar som tidigare forskning har funnit om dessa be-
grepp. I denna studie används några begrepp som har följande betydelse inom 
denna studie. Ett optiskt system är alla ingående optiska komponenter, delar 
som ljuskälla, lins och skärm. Optisk axel är den symmetrilinje som kan finnas 
i ett optiskt system.  

Bild är ett begrepp som har olika betydelser i vardagen och inom veten-
skapen. Tidigare forskning fokuserar på elevers föreställningar före och efter 
undervisning. För att formera en bild inom fysiken så används många gånger 
en modell där ljusstrålar är centrala. En bild inom fysiken kan formeras genom 
att ljus passerar genom en lins. I denna studie så avser begreppet bild bara 
själva bilden, det vill säga att bild kan ses som en mängd distinkta punkter. 
Bildformering är hur och var den här bilden uppstår. I denna studie är fokus 
på bilder som uppstår genom att använda konvexa linser i det optiska syste-
met. Det finns inom optiken andra möjligheter att formera bilder, exempelvis 
med pinhole. 

Allt inom optikområdet berör begreppet ljus. Utan ljus blir det ingen optik. I 
alla optiska system så utbreder sig ljus. Detta begrepp kommer finnas med i 
hela studien men är inte i dess fokus. För människan är synen ett viktigt sinne 
och barn blir tidigt medvetna om det. Elevers föreställningar om ljus, seende 
och andra optiska fenomen finns beskrivna i en stor mängd forskning. 
(Andersson, 1983; Bach, 2001; Bendall, 1993; Feher, 1988; Guesne, 1985; D. 
S. Heywood, 2005; Langley, 1997; Osborne, 1990). 

2.2.1 Bild och bildformering 
Bild är ett av de centrala begreppen inom optiken. Det är relevant inte bara 

för bildbegreppet i sig själv utan även för pinholebilder, reflektionsbilder i 
speglar, och refraktionsbilder i linser/prisma (Galili, 2000). Skillnaden mellan 
dessa begrepp beror på vilken optisk komponent som ingår i det optiska sy-
stem där bilden uppstår. Fokus i denna studie är på bilder som uppstår i system 
med linser. I vardagslivet märker vi inte av många optiska fenomen då de upp-
står utan tidsfördröjning. Exempel på dessa fenomen är upplysningen av våra 
hem som är en förutsättning för vårt seende. Seende är i fysikalisk mening den 
bildformeringsprocess som sker i våra ögon. Ordet bild kan ha en annan bety-
delse i vardagsspråket än inom fysiken. I vardagen kan vi exempelvis möta 
bild i en mening som att massmedia har skapat en bild av en händelse. Då 
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används ordet bild istället för beskrivning. Denna betydelse är skild från be-
tydelsen av begreppet bild inom fysiken. Skugga och bild kan för elever vara 
samma sak (Feher, 1988). Det är en svårighet för elever att inse att en bild 
kräver ljus medan skugga är avsaknaden av ljus. 

Tidigare forskning om elevers föreställningar inom bild och bildformering 
gör sällan skillnad på dessa begrepp utan fokuserar på elevers föreställningar 
om hur en bild formeras. Forskningen fokuserar sällan på själva bilden, det 
vill säga bild som en mängd distinkta punkter. Dessa begrepp förekommer 
nödvändigtvis alltid tillsammans och därav svårigheten att separera dem. Ele-
vers föreställningar om hur en bild formeras visar också samtidigt vad eleven 
tänker kring vad en bild är. Forskningen har hittat två olika dominerande tan-
kar hos elevers föreställningar kring bildformering och dessa presenterar Ga-
lili och Hazan (2000) som två olika scheman och forskarna ser dem som ram-
verk för tänkande av begreppet bildformering. Scheman ses som lite större 
och mer omfattande tankestrukturer och kluster av idéer hos elever än en fö-
reställning är. De två scheman som presenteras nedan kan ses som skilda ifrån 
det vetenskapliga schemat. 

Holistiskt schema 

I det holistiska schemat är en bild som en fysisk avbildning av ett objekt, som 
förflyttar sig, förblir stilla eller roterar som en helhet genom det optiska syste-
met (Galili, 2000, pp. 69-72). Elever som har detta schema förklarar hur en 
bild som uppstår i ett optiskt system med en konvex lins kan hamna upp- och 
ned på skärmen. Det gör de genom att prata och visa att bilden som en helhet 
rör sig genom rummet och vänds upp och ned av linsen och sedan fortsätter 
till skärmen. Strålarna som ritas ut används bara för att visa vilken väg bilden 
rör sig. Detta schema har även annan forskning funnit (Dedes, 2005; Feher & 
Rice, 1987; Feher, 1988; McRobbie & Tobin, 1997; Rice & Feher, 1987). Det 
är vanligt att elever konstruerar detta schema för att förklara optiska fenomen 
innan undervisning. 
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Ett exempel från tidigare forskning visas nedan. 

 
Figur 2.1. Ett typiskt exempel på elevsvar där eleven har en fasett inom ett 

holistiskt schema. (Galili, 1993, p. 272) 
 

Ovanstående kan ses som ett facets som visar att eleven har det holistiska 
schemat. Bilden av ljuskällan lämnar lampan till vänster i bilden och hela bil-
den förflyttar sig mot linsen. I linsen roterar hela bilden och lämnar sedan lin-
sen som en helhet och förflyttar sig till skärmen. En förflyttning av bilden 
genom det optiska systemet utan att någon uppdelning av bilden sker. 

En annan uppgift som är vanlig från tidigare forskning och som används för 
att undersöka om en elev har detta schema är med ett optiskt system där delar 
av den konvexa linsen täcks för och eleven ställs inför frågan vad som sker på 
skärmen. Ett typiskt svar som visar det holistiska facet hos en elev visas i 
nedanstående figur. Detta har även tidigare forskning funnit (Bach, 2001; 
McRobbie & Tobin, 1997). 

 

 
Figur 2.2. Ett exempel på elevsvar på en uppgift med täckt konvexlins och 

som visar på en fasett inom det holistiska schemat. (Galili, 2000, 
p. 72) 

 
Eleven visar hur bilden färdas genom det optiska systemet. Framtill den 

täckta linsen förflyttar sig bilden som en helhet och den täckta linsen blockerar 
en del av bilden, medan den resterande delen av bilden når till den konvexa 
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används ordet bild istället för beskrivning. Denna betydelse är skild från be-
tydelsen av begreppet bild inom fysiken. Skugga och bild kan för elever vara 
samma sak (Feher, 1988). Det är en svårighet för elever att inse att en bild 
kräver ljus medan skugga är avsaknaden av ljus. 

Tidigare forskning om elevers föreställningar inom bild och bildformering 
gör sällan skillnad på dessa begrepp utan fokuserar på elevers föreställningar 
om hur en bild formeras. Forskningen fokuserar sällan på själva bilden, det 
vill säga bild som en mängd distinkta punkter. Dessa begrepp förekommer 
nödvändigtvis alltid tillsammans och därav svårigheten att separera dem. Ele-
vers föreställningar om hur en bild formeras visar också samtidigt vad eleven 
tänker kring vad en bild är. Forskningen har hittat två olika dominerande tan-
kar hos elevers föreställningar kring bildformering och dessa presenterar Ga-
lili och Hazan (2000) som två olika scheman och forskarna ser dem som ram-
verk för tänkande av begreppet bildformering. Scheman ses som lite större 
och mer omfattande tankestrukturer och kluster av idéer hos elever än en fö-
reställning är. De två scheman som presenteras nedan kan ses som skilda ifrån 
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Holistiskt schema 

I det holistiska schemat är en bild som en fysisk avbildning av ett objekt, som 
förflyttar sig, förblir stilla eller roterar som en helhet genom det optiska syste-
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rör sig genom rummet och vänds upp och ned av linsen och sedan fortsätter 
till skärmen. Strålarna som ritas ut används bara för att visa vilken väg bilden 
rör sig. Detta schema har även annan forskning funnit (Dedes, 2005; Feher & 
Rice, 1987; Feher, 1988; McRobbie & Tobin, 1997; Rice & Feher, 1987). Det 
är vanligt att elever konstruerar detta schema för att förklara optiska fenomen 
innan undervisning. 
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Ett exempel från tidigare forskning visas nedan. 
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linsen och där roterar som en helhet och denna del fortsätter sedan till skär-
men. Där kan vi då enligt eleven se halva bilden. Ingen uppdelning av bilden 
sker förutom då en del av bilden blockeras av hindret. 

Punkt- och projektionschema 

 
Det andra schemat för elevers föreställningar om bildformering är ett bild-
projektionsschema. I det här schemat så tänker sig eleven att en bild genomgår 
en dekonstruktion från en hel bild av objektet till en uppsättning bildpunkter, 
där varje punkt förflyttas genom det optiska systemet med hjälp av enskilda 
ljusstrålar. Varje punkt projicierar en ljusstråle. Detta är ett kognitivt komplext 
steg för eleven att, istället för att tänka sig en bild som en helhet, tänka sig en 
bild som en mängd av bildpunkter. Dessa bildpunkter ska sedan överföras med 
hjälp av strålar. Strålarna har också fått en annan betydelse jämfört med i det 
holistiska schemat (Galili, 1996, p. 854). Nu visar strålarna hur bild och ob-
jektpunkt hänger samman. Eleverna behöver förstå korrelationen mellan ljus 
och den information om bilden som ljuset förmedlar. Detta schema är vanligt 
efter undervisning enligt Galili. ”Varje bildpunkt är relaterad till en korrespon-
derande objektpunkt av en enkel ljusstråle som överför det” (Galili, 2000, p. 
70). Bildkonstruktion är komplex och en svårighet för elever är att kunna an-
vända multipla ljusstrålar och punkt till punkt koppling samtidigt (Galili, 
1993, pp. 294-296). Elevernas svårigheter med ljus som en enhet i rummet 
poängteras som ett problem i bildkonstruktion av Heywood (2005). Det är inte 
bara bilden som teoretiskt är uppbyggd av punkter utan även bildobjektet. 
Ljusstrålarna som kommer ifrån de olika punkterna på objektet når olika punk-
ter på bilden och dessa punkter måste tillsammans konstruera en bild (Galili, 
1996). 
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Figur 2.3. Elevsvar som visar punkt-och projektionsschemat, eleven delar 

upp objektet i punkter där varje punkt projicerar en stråle till bil-
den(Galili, 2000, p. 73). 

 
I ovanstående elevsvar visas ett exempel på ett facet ur punkt- och projekt-

ionsschemat: Eleven använder ett flertal punkter på både objektet och bilden 
och kopplar ihop korrelerade punkter med enstaka strålar. Antalet punkter är 
lika stort på objektet som på bilden. Linsen refraktorer strålarna och strålarna 
passerar fokus och når sedan till bilden. Elevens figur förklarar inte bildens 
läge efter ljustrålarnas passage genom linsen. En variant på elevsvar där ele-
vens figur förklarar läget av bilden visas nedan. 

 

 
Figur 2.4. Ett exempel på en variant av punkt- och projektionsschemat där 

eleven placerar bilden i ljusstrålarnas skärningspunkt. 
 

Galili et al. (1993, p. 281) fann i sin studie exempel där elever delade upp 
objektet i punkter och ritade ut enstaka ljusstrålar ifrån varje punkt på objektet 
till vänster. Linsen bryter sedan strålarna, som efter linsen fortsätter utbreda 
sig och sedan korsar varandra i fokus. Här placerar eleven bilden. Eleven har 
rätt i att en bild uppstår där flera strålar möter varandra, men tar fel punkt. 
Dessutom missar eleven att en bild inte kan vara uppbyggd av endast en punkt, 
vilket är ett resultat av elevens figur. Detta är ett exempel där eleven har punkt 
och projektionsschemat och även har en förklaring till bildens läge. Samma 
schema finns i olika varianter. 

 



 
 
 

28 
 
 
 
 

linsen och där roterar som en helhet och denna del fortsätter sedan till skär-
men. Där kan vi då enligt eleven se halva bilden. Ingen uppdelning av bilden 
sker förutom då en del av bilden blockeras av hindret. 

Punkt- och projektionschema 

 
Det andra schemat för elevers föreställningar om bildformering är ett bild-
projektionsschema. I det här schemat så tänker sig eleven att en bild genomgår 
en dekonstruktion från en hel bild av objektet till en uppsättning bildpunkter, 
där varje punkt förflyttas genom det optiska systemet med hjälp av enskilda 
ljusstrålar. Varje punkt projicierar en ljusstråle. Detta är ett kognitivt komplext 
steg för eleven att, istället för att tänka sig en bild som en helhet, tänka sig en 
bild som en mängd av bildpunkter. Dessa bildpunkter ska sedan överföras med 
hjälp av strålar. Strålarna har också fått en annan betydelse jämfört med i det 
holistiska schemat (Galili, 1996, p. 854). Nu visar strålarna hur bild och ob-
jektpunkt hänger samman. Eleverna behöver förstå korrelationen mellan ljus 
och den information om bilden som ljuset förmedlar. Detta schema är vanligt 
efter undervisning enligt Galili. ”Varje bildpunkt är relaterad till en korrespon-
derande objektpunkt av en enkel ljusstråle som överför det” (Galili, 2000, p. 
70). Bildkonstruktion är komplex och en svårighet för elever är att kunna an-
vända multipla ljusstrålar och punkt till punkt koppling samtidigt (Galili, 
1993, pp. 294-296). Elevernas svårigheter med ljus som en enhet i rummet 
poängteras som ett problem i bildkonstruktion av Heywood (2005). Det är inte 
bara bilden som teoretiskt är uppbyggd av punkter utan även bildobjektet. 
Ljusstrålarna som kommer ifrån de olika punkterna på objektet når olika punk-
ter på bilden och dessa punkter måste tillsammans konstruera en bild (Galili, 
1996). 
  

 
 
 

29 
 
 
 
 

 
Figur 2.3. Elevsvar som visar punkt-och projektionsschemat, eleven delar 

upp objektet i punkter där varje punkt projicerar en stråle till bil-
den(Galili, 2000, p. 73). 

 
I ovanstående elevsvar visas ett exempel på ett facet ur punkt- och projekt-

ionsschemat: Eleven använder ett flertal punkter på både objektet och bilden 
och kopplar ihop korrelerade punkter med enstaka strålar. Antalet punkter är 
lika stort på objektet som på bilden. Linsen refraktorer strålarna och strålarna 
passerar fokus och når sedan till bilden. Elevens figur förklarar inte bildens 
läge efter ljustrålarnas passage genom linsen. En variant på elevsvar där ele-
vens figur förklarar läget av bilden visas nedan. 

 

 
Figur 2.4. Ett exempel på en variant av punkt- och projektionsschemat där 

eleven placerar bilden i ljusstrålarnas skärningspunkt. 
 

Galili et al. (1993, p. 281) fann i sin studie exempel där elever delade upp 
objektet i punkter och ritade ut enstaka ljusstrålar ifrån varje punkt på objektet 
till vänster. Linsen bryter sedan strålarna, som efter linsen fortsätter utbreda 
sig och sedan korsar varandra i fokus. Här placerar eleven bilden. Eleven har 
rätt i att en bild uppstår där flera strålar möter varandra, men tar fel punkt. 
Dessutom missar eleven att en bild inte kan vara uppbyggd av endast en punkt, 
vilket är ett resultat av elevens figur. Detta är ett exempel där eleven har punkt 
och projektionsschemat och även har en förklaring till bildens läge. Samma 
schema finns i olika varianter. 

 



 
 
 

30 
 
 
 
 

2.2.2 Stråle 
 
Begreppet stråle är komplext. Vad visar en stråle? Fysiker definierar strålar 

genom att anta att ljuset utbreder sig på räta linjer i alla riktningar från en 
punkt på objektet, som kan vara en ljuskälla, till en punkt på bildpunkten. Så 
en stråle är en modell för en linjär del av ljus i geometrisk optik. För att visu-
alisera ljusets utbredning i optiska system används strålgångsdiagram I dessa 
diagram representeras ljusets utbredning i det optiska systemet av ljusstrålar. 

Använder eleverna begreppet på samma sätt? Tidigare forskning har fokuse-
rat på elevers föreställningar av begreppen bildkonstruktion och bild i olika 
optiska system. Då berörs begreppet stråle bara indirekt. Eleverna använder i 
dessa studier strålar men forskningen fokuserar på effekten av strålarna. Lä-
rare kan på sin tavla använda hjälpmedel som tavellasrar för att visa strålarnas 
väg, men ser eleverna strålarna bara som en representation av ljusets utbred-
ningsväg eller ser strålarna som själva ljuset? 
 
Olika undersökningar har visat på följande uppfattningar om strålningar. 
Dessa olika uppfattningar presenteras nedan. 

Strålarna har ingen betydelse. 

Galili et al. (1998) fastslår att elever saknar förståelse för att strålar är en 
fysikalisk enhet. Dessa forskare menar att för många elever har strålarna ingen 
betydelse då de inte ser behov av stråldiagram för att visa bildformeringen. 

En särskild sorts ljus. 

Elever som ser ljusstrålar som något som är skilt ifrån ljus har denna före-
ställning. Det är något långt, tunt och blinkande som skiljer sig ifrån vanligt 
ljus. Eleverna kopplade ibland ihop dem med science fiction exempelvis ”ray 
guns”. Ljusets väg är inte i sig själv direkt synlig för oss människor och det 
skapar problem för eleverna (KK-stiftelsen, 2006). 

Ljuset rör sig längs räta linjer. 

Heywood (2005, p. 1463) fann en idé hos elever om strålar i sin undersök-
ning nämligen att strålar rör sig i räta linjer och att ljus färdas i strålar, ”Ljus 
utbreder sig med strålar, den färdas längs räta linjer och reflekteras från objekt. 
Ljusstrålar utbreder sig över allt.” (min översättning). Guesne (1985) menar 
dock att barn kan placera ljus på linjära strålar utan att ha utvecklat idén om 
att ljuset rör sig längs dessa strålar. De kan bara lokalisera ljus till dessa strålar 
om de har föreställning om att ljus kan finnas i rummet. Det vill säga att ljus 
är något som kan existera i rummet och inte bara vid ljuskällan och på skär-
men. Ju yngre barnet är, desto mera meningslöst för barnet är frågan om ljusets 

 
 
 

31 
 
 
 
 

väg. Problemet är kopplat till vår oförmåga att kunna uppfatta ljusets utbred-
ning i rummet. Forskningen har funnit några föreställningar när det gäller strå-
lar. Dessa olika föreställningar presenteras i nedanstående sammanställning. 
 

Relevanta strålar 

Galili et al. (1993) fann i sin forskning av elevers föreställningar efter under-
visning att elever valde ut vissa relevanta strålar för att konstruera var bilden 
uppstår. Eleven har då i undervisningen fått lära sig om hur olika strålar ut-
breder sig och att strålar har betydelse för bildkonstruktionen. 

 

 
Figur 2.6. Ett elevsvar som visar på att eleven väljer ut för den relevanta 

strålar.(Galili, 1993, p. 281) 
 
I ovanstående figur använder sig eleven av enstaka strålar från topp och bot-

ten av objektet. Eleven väljer ut strålar som är parallella med optiska axeln för 
den lärt sig i undervisningen att dessa linjer bryts i linsen och skär varandra i 
fokus. Dessa strålar är för eleven relevanta strålar för konstruktion av bilden. 
Eleven reducerar ned antalet strålar till minsta möjliga och tar bara med de 
som för eleven är relevanta för att kunna konstruera en bild. 

 

Konstruktionsregler 

Detta är också en föreställning som forskningen funnit hos elever efter under-
visning (McRobbie & Tobin, 1997). Traditionell undervisning inom optik tar 
normalt upp ett antal regler för hur strålar refrakteras vid passage av en konvex 
lins. Ett exempel på en sådan regel är att strålar parallella med optiska axeln 
bryts så att de efter att passerat linsen skär varandra i fokus. Eleven använder 
strålar som en hjälp vid konstruktion av en bild med hjälp av konstruktions-
reglerna. 
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Figur 2.7. Ett exempel på konstruktion av bild med hjälp av konstruktions-

regler. 
 

Eleven har lärt sig att använda flera strålar för att koppla samman relaterade 
objekt- och bildpunkter. Eleverna har lärt sig att några strålar är viktigare än 
andra för att kunna konstruera var bilden uppstår och hur den ser ut. Denna 
föreställning har även annan forskning funnit (Goldberg, 1987). 

 

2.2.3 Lins 
 

 
Figur 2.8. Ett exempel på en lins (Wikipedia). 
 

En konvex lins, eller positiv lins är en lins som är tjockare i centrum än i 
periferin av linsen. Konvexa linser används ofta för att skapa eller förstora 
bilder. Linser kan tillverkas i olika tjocklekar och det påverkar refraktionen, 
brytningen, av ljusstrålarna. Olika tjocklekar påverkar vilken storlek en bild 
får. Alla ljusstrålar som utbreder sig parallellt med den optiska axeln före den 
konvexa linsen kommer att brytas så att det efter passage av linsen passerar 
genom en punkt som är gemensamma för alla dessa parallella strålar. Denna 
punkt kallas fokus. Ljusstrålarna fortsätter efter fokus vidare och möter andra 
strålar som kommer ifrån samma punkt på objektet eller ljuskällan, men som 
utbredit sig i andra riktningar än parallellt med optiska axeln. Alla strålar som 
når linsen kommer att refrakteras i linsen. Strålar som kommer ifrån från 
samma punkt på objektet möts i en korrelerande bildpunkt. Detta gäller för 
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alla objektpunkter och deras korrelerade bildpunkter. Förutsättning för att en 
bild skall formeras är alltså att det finns en konvex lins. 

Linsen har ingen tydlig betydelse för eleven. 

Forskning har visat att linsens betydelse i bildformering är oklar. Goldberg 
(1987, p. 111) frågade vad som händer med en bild i ett optiskt system om 
linsen som ingick i systemet tas bort och före undervisningen svarade 60 % 
av eleverna att en suddig bild finns. Det betyder att eleverna ansåg att någon 
form av bild formeras i det optiska systemet även om linsen tas bort. Dessa 
elever har en vag idé om linsens betydelse i det optiska systemet. Denna före-
ställning var i Goldbergs studie ganska starkt förankrad hos eleverna. Även 
efter undervisning hade fortfarande 40 % av eleverna kvar uppfattningen. An-
nan forskning har kommit fram till samma slutsatser. Viennot (2006, p. 1874) 
säger att linsens betydelse för en del elever är oklar. 

 

Linsen påverkar ljusets utbredningsriktning 

Viennot (2006) fann även i sin forskning en grupp av elever för vilka linsen 
har en annan betydelse. Denna grupp kan se linsen som ett objekt som påver-
kar ljusets utbredningsriktning. Ljuset byter riktning jämfört med den riktning 
som ljuset utbredde sig i innan det kom fram till linsen. 

 

2.3 Mjukvaruprogrammet Constructing Physics 

Understanding, CPU 

 

I studien används programmet CPU: Constructing Physics Understanding 
som utvecklats av Goldberg et al. (2000). Datorprogrammet har valts som 
grund för undervisningen som ett läromedel. Programmet är uppbyggt kring 
en pedagogik som har sin grundtanke att undervisningen ska utformas för att 
stödja ett konstruktivistiskt synsätt på lärande. Pedagogiken bygger på förut-
sättningen att eleverna tar större ansvar för sitt lärande och den är uppbyggd 
av olika faser: synliggörandefasen, utvecklingsfasen och appliceringsfasen.  
De förväntas göra förutsägelser innan de utför experimenten. Detta sker under 
synliggörandefasen. Tanken är att synliggöra elevernas tidigare föreställ-
ningar och synliggöra innebär att eleven börjar tänka och att dessa, när de bli-
vit synliga, kan utmanas under utvecklingsfasen. Tanken är att elevens tidigare 
föreställningar utvecklas och under appliceringsfasen kan eleven använda sina 
utvecklade föreställningar i nya situationer. 
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Figur 2.7. Ett exempel på konstruktion av bild med hjälp av konstruktions-

regler. 
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alla objektpunkter och deras korrelerade bildpunkter. Förutsättning för att en 
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Detta upplägg utgör en grund för föreliggande studie. Ett exempel där CPU-
pedagogiken framträder i studien är att synliggöra elevernas tidigare föreställ-
ningar genom att de får göra egna förutsägelser för att starta elevernas tanke-
process likaväl som att ge data till studien. Sedan får eleven en guidning och 
utmaning av idéerna genom datorprogrammet. Eleverna får testa sina tidigare 
idéer mot simuleringsprogrammet och om elevens idé inte visar sig gångbar 
för att förklara det som datorprogrammet visar så får eleven börja omvärdera 
sina idéer och utveckla dem. Under studien utmanas eleverna med uppgifter 
där gamla idéer testas i nya kontexter och det motsvaras i CPU-pedagogiken 
av appliceringsfasen. 

Programmets pedagogik är uppbyggd i olika faser. I första fasen, synliggö-
randefasen, ska elevernas tidigare idéer synliggöras och det är första steget i 
en lärande progression. Andra fasen är en utvecklingsfas, där en guidad ut-
veckling av idéerna sker med hjälp av programmet. Här kan eleverna modifi-
era eller överge en gammal idé och/eller utveckla nya. Detta sker medan guid-
ningen av programmet förs mot målidéerna. Den sista fasen är appliceringsfa-
sen, där elever använder den förståelse som de konstruerat i aktiviteterna, för-
tydligar och fördjupar målidéerna och; applicerar de nya idéerna i nya 
situationer.  

Programmet är utvecklat vid San Diego State University. CPU:s pedagogik 
och material är nära kopplade till National Science Education Standards 
(NSES, 1996) och the Benchmarks for Science Literacy (AAAS., 1993). Pro-
grammet består av två enheter: simulerings- och läroplansenheten (curricu-
lum). Simuleringsenheten består av simuleringar för alla ämnesområden av 
fysiken, exempelvis mekanik, vågteori och optik. Läroplansenheten består av 
lektioner och aktiviteter för att genomföra CPU-pedagogiken. I den här stu-
dien används bara optiksimuleringarna skugga & pinholes (shadows & pinn-
hålens) och linsbilder (lens images). Kring CPU-programmet finns också en 
del material i pappersform men i denna studie har bara datordelen använts. 
Nedan visas en överblick över de faser som tidigare nämnts och som ingår i 
pedagogiken. 

 

 
 
 

35 
 
 
 
 

 
Figur 2.9. Överblick over CPU pedagogiken (Goldberg, 2000). 
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De två simulatorerna som ingår i studien beskrivs utförligare nedan. 
 

Simulator Beskrivning 

Skugga & pinholes 

(Shadows &  

Pinholes) 

 

Här kan eleven använda olika ljuskällor: i punkt, 

linjär och komplex form. Det går att undersöka enkla 

och komplexa skuggor genom att använda olika 

blockerande objekt. Dessutom ger simuleringen möj-

lighet att undersöka pinholebilder. Det finns bland 

objekten att placera ut i simuleringen, ett antal färg-

filter som kan placeras framför de punktformade ljus-

källorna så att strålarna får olika färger. Det går på så 

sätt att studera färgskuggor och se hur strålarna från 

en specifik ljuskälla utbreder sig i det optiska syste-

met. 

(Lins bilder) Lens 

Images 

 

Här kan användaren undersöka bildformering med 

konvergerande och divergerande linser. 

Tabell 2.1. Beskrivning av de två olika simulatorerna från CPU som an-
vänds i denna studie. 

 
”Light and Colour” enheten av CPU-programmet och de två simulatorerna 

beskrivna i ovanstående tabell har funktioner som berör studiens begrepp, det 
vill säga stråle, bild och lins. Stimulatorerna bygger på en allmän tanke. Denna 
tanke är att inget är givet från början utan att användaren måste bygga upp 
hela simuleringen genom att aktivera olika funktioner i simuleringen. Simule-
ringen visar exempelvis inga strålar om inte eleven aktivera den funktionen i 
simuleringen, strålknippefunktionen. I denna funktion finns en möjlighet att 
begränsa utbredningsvinkeln och antalet strålar i strålknippet. Fysiken finns 
däremot direkt inbyggd i de olika funktionerna, det vill säga att linsen kommer 
att bryta strålar som faller in mot den enligt den fysiska modellen. 
  

 
 
 

37 
 
 
 
 

2.4 Uppgifter och frågor till eleverna 

 
För att studera elevernas lärandeprogression över tiden så valdes att samla in 

både förutsägelser på uppgifterna och elevernas svar på uppgifterna när de får 
möjlighet att ta stöd av CPU-programmet. I denna studie används två katego-
rier av frågor och indelning i kategorier sker genom att studera var frågorna 
kommer ifrån. Den första sortens frågor i studien kommer ifrån tidigare forsk-
ning om elevers föreställningar i optik (Galili & Hazan, 2001; Galili, 2000). 
Frågorna utmanar elevernas tidigare föreställningar och kunskaper som ele-
verna haft i dessa studier. Den andra sortens frågor kommer ifrån CPU och 
som också bygger på tidigare forskning om föreställningar inom optik. 

Frågorna var i många fall av ett öppet format och syftet med det var att få en 
så större varians i svaren än med flervalsuppgifter och på så sätt nå en högre 
reliabilitet i den insamlade datan. Detta efterfrågas också i tidigare forskning 
(Ardac & Sezen, 2002). För att öka validiteten har frågorna testat ut i en pilot-
studie. Denna gjordes med elever från en annan skola. Frågorna har också fi-
gurer och dessa figurer är framtagna ur CPU-programmet. Detta för att ele-
verna skall känna igen sig i programmet när de arbetar med uppgifterna. 
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3. Metod 

I denna studie är målet att beskriva lärandeprogressionen för en elevgrupp av 
två elever inom optik, när eleverna arbetar med ett IKT-stöd. En utprovning 
av uppgifterna genomfördes med mål att testa uppgifterna och hur dessa fun-
gerade tillsammans med datorprogrammet. Uppgifternas utformning är viktig 
för att samla data om elevernas idéer. En sammanfattning av utprovningen av 
uppgifter presenteras i 3.3. 

3.1 Design 

Denna studie är en kvalitativ tolkande studie. Walsham (2006, p. 320) argu-
menterar att en tolkande forskningsmetod tar sin utgångspunkt i att vår kun-
skap om verkligheten inklusive området med mänskliga handlingar, är en 
socialkonstruktion av mänskliga aktörer. Detta innebär att forskaren konstru-
erar kunskap. I denna studie definieras föreställning som en hypotetisk sam-
manställning av uttalanden, förmågor, procedurer, som en forskare tillskriver 
en elev för att beskriva elevens beteende i ett antal givna situationer 
(Tiberghien, 1997, p. 365). Det är alltså forskaren som är aktören som kon-
struerar föreställningarna. 

En studie för att undersöka elevers lärande kan genomföras på flera olika 
sätt. Ett exempel är en design med för- och eftertest som kan användas för att 
jämföra elevernas idéer före och efter undervisning. Lärandet är förändringen 
som skett mellan testen och som är ett resultat av den undervisning eleverna 
fått. Metoden ger dock en statisk bild av lärandet och visar inte när och om 
elevernas idéer förändras stegvis. Dessutom medför en sådan metod svårig-
heter att närmare koppla lärandet till någon konkret elevaktivitet. Därför har 
den aktuella studien för innevarande uppsats en design som förutom för- och 
eftertest även samlar in data kontinuerligt under hela studien. Detta görs för 
att kunna beskriva elevernas lärande, i vilken ordning och när det sker. Video 
är ett verktyg för att uppnå en kontinuerlig insamling av elevernas agerande 
och ord. 

Datainsamlingen genomförs med videoinspelning, elevers skriftliga anta-
ganden och skriftliga svar på uppgifter. Video möjliggör att gå in på detaljerna 
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och studera vad eleverna säger och gör samt när detta sker. Skriftliga svar 
möjliggör för eleverna att rita figurer som komplement till sina skrivna ord. 
Denna design fångar alltså elevens muntliga och skriftliga produktion och 
dessutom samlas data ur elevens figurer. 

 

3.2 Urval 

Denna studie är genomförd på gymnasiet under elevernas andra år och ele-
verna har en ålder av 17 år. Alla elever som är med i denna lärandeprogress-
ionstudie går i samma klass på naturvetenskapligt program och de läser sin 
första fysikkurs under sina gymnasiestudier. Eleverna kan ha läst optikmo-
ment under tidigare skolår. Denna studie genomförs precis innan klassen skall 
läsa optikmomentet som ingår i fysikkursen. Klassen kommer ifrån en medel-
stor svensk stad. Eleverna har blandad etnicitet. 

Denna studie inleddes med att att hela klassen deltog i förtestet och därefter 
fick eleverna ta ställning om de ville delta i studien. Eleverna informerades 
också om att denna studies ämnesmoment var samma som det kommande mo-
mentet i den fysikkurs som de höll på att läsa på sin gymnasieskola. Sex elever 
anmälde sitt intresse att delta i studien, alla av kvinnligt kön. 

 

3.3 Utprovning av uppgifter att använda i studien 

Undersökning och erfarenheter 

En utprovning av uppgifter har tidigare genomförts i en annan gymnasie-
klass än den som inte ingår i innevarande studie Andersson (2007). Syftet var 
att prova ut uppgifter och CPU-programmet. I utprovningen följdes en gym-
nasieklass under alla lektionerna inom optikmomentet i första fysikkursen på 
gymnasiet. Lektionerna videofilmades och ett speciellt fokus gavs till de tre 
lektioner som fokuserar på elevers arbete med CPU-programmet och uppgif-
terna som tagits fram och skulle utprovas för studien. En undervisningsse-
kvens över 16 lektioner togs fram tillsammans med den undervisande läraren. 
Utprovningen av uppgifter omfattade även moment utan arbete med CPU-pro-
grammet. Undervisningssekvensen pågick under en tre månaders period. Ett 
för- och eftertest genomfördes på gruppnivå och resultaten mellan dessa jäm-
fördes. Fokus var på begreppen seende, bild, stråle och bildformering och hur 
dessa förändras av undervisningssekvensen. Av dessa begrepp har två, seende 
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och studera vad eleverna säger och gör samt när detta sker. Skriftliga svar 
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Denna design fångar alltså elevens muntliga och skriftliga produktion och 
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och bild, valts att inte ingå i studien. Studien av seendebegreppet gav ingen 
spridning när det gäller förändringen av föreställningar utan nästan alla elever 
förändrade sin föreställning mot den vetenskapliga föreställningen. När det 
gäller bildbegreppet är det nära relaterat till bildformeringsbegreppet. Elevers 
lärande om vad en bild inom fysiken är kopplad till deras lärande av bildfor-
mering. En bild är något som konstruerats. 

Gällande begreppet stråle och elevernas förändrade föreställning, är det 
tydligaste resultatet att eleverna inser att strålar kan användas till mer än att 
visa ljusets utbredningsriktning. Trots undervisningssekvensen håller en ma-
joritet av eleverna kvar vid föreställningen att strålar bara visar ljusets utbred-
ningsriktning. 

När det kom till bildformeringsbegreppet så lärde sig eleverna att bilder 
kan delas upp i bildpunkter. Eleverna tar till sig olika föreställningar som skil-
jer sig från den i förtestet dominerande holistiska föreställningen på bildfor-
mering. Värt att notera är att eleverna har svårt att relatera en punkt på ljus-
källan med korresponderande punkt på bilden. De elever som har tagit till sig 
föreställningen att ett flertal strålar utbreder sig ifrån varje punkt på ljuskällan, 
kopplar sedan inte ihop korresponderande ljus- och bildpunkt. 

Vilka slutsatser kan dras av utprovningen av uppgifter och var värda att 
notera inför studien? Andersson (2007, p. 55) visar att läraren upplevde att 
eleverna som arbetade med programmet som stöd kunde arbeta mer självstän-
digt med uppgifterna. En annan punkt var möjligheterna att lättare visa mul-
tipla strålar jämfört med att arbeta med en whiteboard och detta gav läraren 
många möjligheter att visa optikens modeller t.ex. genom med multipla strålar 
visa hur en bild uppstår. Eleverna som intervjuades förde fram som positivt 
för att förstå bildkonstruktion, möjligheten att använda multipla strålar. 
  

 
 
 

41 
 
 
 
 

3.4 Datainsamling 

I detta avsnitt presenteras studien och hur datainsamlingen genomfördes. 
Förtestet som hela klassen deltog i utgjordes av öppna frågor och har sin grund 
i tidigare forskning om elevers föreställningar i optik. Frågorna är också om-
formade efter erfarenheter från förtestet. De sex eleverna som frivilligt valde 
att delta i studien placerades i par. Paren sattes ihop efter elevernas önskemål 
så att de skulle känna en trygghet med den de samarbetade med. Tryggheten 
skulle underlätta kommunikationen eleverna emellan. Sammansättningen av 
elevparen skedde oproblematiskt för eleverna hade redan vid anmälan till stu-
dien en uttänkt elev att samarbeta med. Syftet med att låta eleverna arbetar i 
par var att det skulle stimulera till diskussioner dem emellan som kunde tyd-
liggöra deras tankegångar. Studien genomfördes på högskolan i en miljö som 
inte var tidigare känd för eleverna. På högskolan fick de arbeta med datorpro-
grammet ”Constructing Physics Understanding”, förkortat CPU och särskilda 
uppgifter som tagits fram. 

Studien består av 5 lärandetillfällen och dessa kommer framöver att benäm-
nas lektioner. Dessa 5 lektioner schemalades med ett till två tillfällen per 
vecka och varade mellan 30-60 minuter. Tidsomfånget mellan för- och efter-
test var cirka en månad. Dessa lektioner bestod inte av någon traditionell 
undervisning utan övervägande av elevernas eget arbete med uppgifterna. Viss 
introduktion av programmet och dess funktioner var del av lektion 1. För att 
stimulera elevernas lärande gavs i slutet av vissa lektioner ett antal idéer som 
kallades ”powerful ideas”. Detta engelska ord användes vid presentationen av 
idéerna för eleverna. Dessa idéer är knutna till tidigare forskning om elevers 
föreställningar och till applikationer i CPU-programmet, exempelvis att ljuset 
utbreder sig linjärt i alla riktningar från varje abstrakt punkt på ljuskällan. I 
slutet av varje lektion ställdes några frågor av forskaren kring vad en bild inom 
fysiken är och hur vi kan se ett föremål. Dessa frågor ställdes för att säkerställa 
att alla begrepp som ingår i studien berördes vid varje tillfälle och för att på så 
sätt kunna samla in data om elevernas idéer. Frågorna skulle även förtydliga 
eventuella oklarheter och för att göra elevernas idéer mer synliga för forska-
ren. Vid varje lektion skulle alla studiens begrepp tas upp. Varje elevpar kom 
vid skilda tillfällen. Alla lektioner gavs parallellt till alla elevparen så långt 
det var möjligt. Det vill säga alla elevpar fick genomföra lektion 1 innan någon 
grupp genomförde lektion 2. Dock var det en grupp som drabbades av att en 
elev var frånvarande och denna grupp kom senare att inte tas med i resultatre-
dovisningen.  

Alla lektioner videofilmades i sin helhet som en del av datainsamlingen. 
Detta ger möjlighet att i efterhand kontrollera vad som hände vid respektive 
fråga och hur eleverna resonerade sig fram till sina svar. 
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Varje lektion bestod av två uppgifter som skulle lösas, förutom femte lekt-
ionen som bestod av en uppgift. Eleverna fick alla uppgifter skriftligt. Grund-
idén när det gäller arbetssättet för eleverna är först en skriftlig förutsägelse, 
därefter arbete med uppgifterna och slutligen ett skriftligt svar. Skriftlig för-
utsägelse fick eleverna lämna in enskilt och den fick de arbeta med utan till-
gång till datorprogrammet. De fick läsa igenom uppgiften och ställa frågor om 
det behövdes. Eleverna svarade enskilt på förutsägelsen och uppmuntrades att 
förtydliga sina svar med figurer. Forskaren gick ut ur rummet så eleverna 
kunde lämna sin förutsägelse i lugn och ro. Videofilmningen var på under hela 
tiden. 

Efter att eleverna lämnat in sin förutsägelse erhöll de samma fråga på nytt 
och fick nu jobba ihop med sin parkamrat och använda CPU-programmet. 
Forskaren som var närvarande ställde frågor för att uppmuntra en diskussion 
som skulle kunna tydliggöra elevernas tankar om de olika begreppen. Ele-
verna ombads att skriva ned sina svar. Inga förutsägelser eller svars gavs under 
tidspress. Den skriftliga datan från varje lektion utgörs alltså av en förutsä-
gelse och ett svar från varje elev på varje uppgift. Syftet är att kunna följa 
elevernas lärande av begreppen. Eleverna fick samarbeta kring formuleringen 
av det skriftliga svaret. Efter de fem lektionerna fick eleverna enskilt svara på 
ett eftertest och detta skedde innan eleverna började läsa optikmomentet på 
sin gymnasieskola. Nedanstående tabell sammanfattar studiens upplägg. 

 

Förtest  Hela klassen Skriftlig data 

Lektion 1 Ljusets utbredning 
och seende 

6 elever i 3 par Video och skrift-
lig data 

Lektion 2  Seende 6 elever i 3 par Video och skrift-
lig data 

Lektion 3  Pinhole 6 elever i 3 par Video och skrift-
lig data 

Lektion 4 Bildformering och 
lins 

6 elever i 3 par Video och skrift-
lig data 

Lektion 5  Bildformering och 
lins 

6 elever i 3 par Video och skrift-
lig data 

Eftertest  6 elever Skriftlig data 

 Tabell 3.1. En överblick över hela studien och vilken data som samlats in. 
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3.5 Kvalitativ analysmetod 

Datan analyserades med en analysmetod som har sin grund i iterativ herme-
neutisk procedur”interpretation” (Roth, 1995, p. 333). Petri (1998, pp. 1078-
1079) tar upp aspekter av denna metod. Här presenteras aspekterna och hur de 
genomfördes i den aktuella studien: 

• Datan transkriberades selektivt. Videoinspelningen lyssnades ige-
nom efter delar där eleverna tar upp begreppen som är aktuella för 
undersökningen. Dessa delar transkriberades fullständigt. De andra 
delarna av transkriptet som inte transkriperades fullständigt katego-
riserades som annat. 

• Hypoteser om elevernas idéer formulerades för varje uppgift och 
grunden togs i det skriftliga materialet från elevernas antagande och 
svar. Hypoteserna har även en grund i tidigare forskning. 

• När idéerna placerats ut längs en tidslinje så studerades transkript-
ionen för att analysera elevernas dialoger och se om den påverkar de 
ursprungliga hypoteserna om elevernas idéer. En omformulering av 
hypoteserna genomfördes när det krävdes. Elevernas skriftliga svar 
fördes in i transkriptet. 

• Upprepad läsning av transskript och granskning av videofilmerna 
genomfördes och omformulering av hypoteserna genomfördes vid 
behov. 

• Datan och hypoteser diskuterades kontinuerligt under hela processen 
med andra forskare inom fältet. 

• En lärandestig konstruerades för grupperna och i sista steget jämför-
des lärandestigarna för grupperna. 

Ovanstående aspekter gav en överblick över analysarbetet av datan i studien. 
Analysen av datan påbörjades med en transkribering av alla videofilmerna 
från de fem lektionerna med elevernas arbete med uppgifterna och CPU-pro-
grammet. Transkriberingen av videofilmerna genomfördes med Videograph. 
Programmet utvecklades av Rimmele (2012) som ett forskningsverktyg för att 
analysera videodata. Det är ett program som möjliggör att upprepade gånger 
studera videosekvenser och granska varje sekund av inspelningen. Transkri-
beringen görs direkt i programmet medan videon visas. Det möjliggör att vara 
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noggrann. Viss omspelning får göras för att säkerställa att transkriptet hänger 
samma som en helhet efter transkriperingen. 

Vid transkribering gjordes ett första urval av vilka sekvenser som innehöll 
för studien relevanta data. Detta kan ses som en första kategorisering av tran-
skriptet. Relevanta tillfällen är då eleverna arbetar med och pratar om begrep-
pen bildformering, lins och stråle. Dessa tillfällen transkriberades fullständigt. 

Datan i transkriptet förstärktes därefter med elevernas skriftliga svar på upp-
gifterna. Lektion 1 och 2 visade sig inte innehålla dessa begrepp. Analysmåttet 
i den här studien är de idéer som eleverna uppvisar. Eleverna jobbade i par 
och deras resonemang som framkom i diskussionen och i deras svar tolkades 
som att elevernas gemensamma idé. Det är alltså tre gruppers lärandeprogress-
ioner som studeras. Av dessa tre kommer en grupp att redovisas i resultatde-
len. En grupp visade sig vara mycket tyst och drabbades dessutom av frånvaro 
under de sista för studien viktiga lektionerna. Av de återstående två grupperna 
så valdes den gruppen som pratade mest under lektionerna. Vid den första 
granskningen av transkriptet visade det sig att denna grupp även gav mer data 
för studien. 

Den skriftliga datan från för- och eftertest samt förutsägelser och svar från 
lektionerna utgör grunden för analysen. När förändringar av elevernas idéer 
sker så studeras transkriptet på en annan detaljnivå. Går det att finna något 
mer i materialet som ger stöd för när och hur elevernas idé förändras. 

3.6 Kategorisystem 

Datan analyseras efter kategorier baserade på tidigare forskning. Denna tidi-
gare forskning finns redovisad i kapitel 2.2. Elevernas idéer som hittas vid 
analysen av transkripten och som inte går att kategorisera in i kategorierna 
noteras. När alla elevernas ideér har kategoriserats så framträder även en över-
blick över hur elevernas idéer förändras under studiens gång, 

Kategorisystemet beskrivs som en del av resultaten och återfinns i 4.1. Detta 
görs så att den aktuella studien kan bekräfta tidigare forskning som utgör grun-
den för kategorisystemet. 
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4. Resultat 

I det här kapitlet redovisas studiens resultat i form av elevernas idéer kopplade 
till begreppen bild, stråle och lins och hur de olika idéerna framträder under 
studiens tid. När ett exempel på elevsvar ges i texten används följande referens 
inom parentes: elevens referensbokstav, tillfälle, uppgiftsnummer, förutsä-
gelse/svar. Elevens bokstav gör det möjligt att följa samma elev. Med tillfälle 
avses när eleven lämnat svaret om det är vid ett förtest (F), lektion med num-
mer (L5) eller eftertest (E). Uppgiftsnumret är kopplat till vilken uppgift det 
gäller. Förutsägelse eller svar är relevant då det gäller exempel från lektion-
erna, där Fö står för förutsägelse och S för svar. Till exempel betyder (E, L5, 
U5A, Fö), att dessa data härstammar från elev E ur lektion 5, uppgift 5a, för-
utsägelse. Följande förkortningar förekommer i resultatdelen (betydelse inom 
parentes): 

Kategori Förkortningar 
Elev A (Par med S) E1 (Par med E2) E2 (Par med E1) S (Par med A) 
Tillfälle F (förtest) Ln (lektion n=1-5) E (eftertest)  
Uppgift 
(exempel) 

U5  U2a U2b U6 

Svarstyp Fö (förutsägelse 
före undervisning) 

S (Svar efter 
undervisning)) 

  

4.1 Lista av idéer 

Här redovisas idéer som eleverna använder sig av under studiens gång. Här 
tas exempel från alla elever utom elev A. Elev A:s idéer kommer att analyseras 
senare under lärandeprogressioner i kapitel 4.2. Idéer före lektioner är de som 
eleverna visar under förtestet och betraktas som de idéer eleven konstruerat 
utifrån tidigare erfarenheter och undervisning i skolan. Idéer under och efter 
undervisning är de idéer som eleverna använder sig av under lektionerna och 
i eftertestet. Idéerna presenteras under de tre begreppen bild, stråle och lins 
som är i fokus för denna studie av lärandeprogressioner. 
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4.1.1 Bild 
Elevernas idéer kring begreppet bild som framkommer i förtestet, under och 

efter lektionerna. Dessutom ges den vetenskapliga idén om bild. 

4.1.1.1 Elevers idéer om begreppet bild före lektioner 

I detta stycke presenteras de idéer som eleverna har med sig före lektionerna 
i studien. 

B11. Ett holistiskt synsätt på bild och dess utbredning 

Elever som har denna idé när det gäller bilders uppbyggnad och hur bilder 
transporteras uttrycker att ljuset har som uppgift att transportera bilden från 
ljuskällan genom det optiska systemet fram till skärmen. Denna transport sker 
genom att bilden som helhet transporteras. Dessa elever har inte tagit till sig 
idén om att föremål i detta fall ljuskällan kan delas upp i ett antal ljuspunkter 
som var och en sänder ut ljusstrålar i alla riktningar från ljuspunkten. Inte hel-
ler har de tagit till sig att en bild kan delas upp i oändligt antal bildpunkter och 
att i dessa bildpunkter korsas strålarna från ljuskällan. Strålar används av ele-
verna som har denna idé bara för att visa i vilken riktning som bilden trans-
porteras. Ibland kan idén även framkomma i elevens skriftliga svar då eleven 
skriver om delar. Delarna är då mindre delar av hela bilden, men absolut inte 
av formen ljuspunkter. Ett exempel på delar finns i det skriftliga elevsvaret 
nedan, där eleven svarar att mittdelen av bilden blockeras av hindret framför 
linsen. Denna idé har även redovisats i tidigare forskning om elevers uppfatt-
ningar (Galili, 2000; McRobbie & Tobin, 1997). 
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Figur 4.1 Elevsvar från förtestet som visar hur eleven anser att bilden av 
ljuskällan färdas igenom det optiska systemet. (E2, F, U2a, S) 

Eleven E2 skriftliga svar som följde på frågan; hur ser bilden ut på skär-
men: 

E2: Jag tror att ljuskällan går igenom linsen och studsar mot skärmen. 
Ljuset sprids ut på linsen och samlas ihop lite när det går igenom och 
ut mot skärmen. När ljuset träffar skärmen stutsar det ut och iväg. 

Elevens figur och skriftliga svar på uppgiften tolkas som att eleven har idén 
att hela bilden går igenom linsen som en helhet. Strålarna som är utritade visar 
vilken väg som bilden som helhet utbreder sig från ljuskällan till skärmen. 
Elevens skriftliga svar stödjer också tolkningen av figuren då eleven skriver 
att ljuskällan går igenom linsen och det går att tolkas som att en bild av ljus-
källan förflyttar sig igenom linsen och sedan rör sig mot skärmen. Detta är den 
enda idén om bildbegreppet som hittades i studien. 

 

4.1.1.2 Elevernas idéer om begreppet bild under och efter 
lektionerna 

Här presenteras elevers idéer om begreppet bild som eleverna använder sig 
av under studiens lektioner och i eftertestet. 

B21. Eleven har ett holistiskt synsätt bild och dess utbredning 

Denna idé förekom även i förtestet som redovisats ovan och har då fått kate-
gorinamn (B11). När den nu även förekommer under lektionerna och i efter-
testet så har idén fått kategorinamnet B21 och nedanstående elevsvar är ett ex-
empel från lektion nummer fem. 
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Figur 4.2. Elevförutsägelse som är ett exempel på holistisk idé på 
bildbegreppet. (E1, L5, 5A, Fö) 

Elevens skriftliga svar på frågan: Vad händer om halva linsen täcks för av ett 
hinder? 

E1: Det blir en skugga i mitten och man ser bara överdelen och under-
delen av ljuskällan. 

Ovanstående bild och skriftliga svar är från lektion fem och är ett exempel 
på en holistisk idé om  bildbegreppet. Det skriftliga svaret och bilden tillsam-
mans går att tolka som att eleven har idén om att hela bilden transporteras 
genom det optiska systemet och hindret blockerar en del av bilden så att en 
skugga uppstår. Eleven visar genom strålarna hur hela bilden färdas fram till 
hindret och därefter blockerar hindret bildens mellersta del. Strålarna ovan och 
under hindret, som är utritade, visar hur övre och undre delen av den tänkta 
bilden fortsätter från ljuskällan och hela vägen till skärmen. 

B22. Eleven använder sig av ett ändligt antal punkter på föremålet och bil-
den. 

Eleven delar upp ljuskällan i ett ändligt antal ljuspunkter. Från varje ljus-
punkt ritar eleven ut en ljusstråle som går genom det optiska systemet. De 
elever som har denna idé har kommit till insikt om att ljuskällan kan delas upp 
i tänkta ljuspunkter och att alla dessa ljuspunkter tillsammans utgör ljuskällan. 
Denna kategori är även kopplad till S22, som presenteras längre fram. En för-
utsättning för att använda sig av enstaka strålar ifrån varje punkt på ljuskällan 
är att eleven har idén att ljuskällan kan delas upp i ett antal punkter. Det måste 
finnas distinkta ljuspunkter på ljuskällan om eleven skall kunna rita enstaka 
strålar från ett flertal punkter på ljuskällan. Om en elev har idén S22 när det 
gäller strålbegreppet måste samma elev även ha idén om bild som återfinns i 
kategori B22. 
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Figur.4.3. Elevförutsägelse som visar att eleven använder enstaka ljuspunk-
ter. (E2, L5, U5, Fö) 

 
I ovanstående elevsvar har eleven tydligt valt ut ett antal ljuspunkter på ljus-

källan till vänster på bilden och från varje vald ljuspunkt ritat ut en ljusstråle 
med riktning mot linsen och strålarna passerar sedan linsen och vidare mot 
skärmen 

B23: Eleven använder ett flertal ljuspunkter på ljuskällan med ett antal ljus-
strålar från varje ljuspunkt. Dessa ljusstrålar sprids i strålknippen 
med en spridningsvinkel av ca 30 grader. Strålarna från en ljuspunkt 
möts efter att ha passerat linsen i en och samma bildpunkt.(=S24 och 
L23) 

Denna idé kopplar även ihop och har betydelse för elevens idéer om stråle- 
och linsbegreppet. Eleven använder sig av ett flertal ljuspunkter på ljuskällan 
och från varje ljuspunkt ritar eleven ut ett flertal ljusstrålar som sprids i ett 
strålknippe med en utbredningsvinkel på ca 30 grader. Idéns betydelse för 
bildbegreppet uppstår genom att eleven använder sig av ett flertal ljuspunkter 
och att strålarna som efter passage av linsen möts i bildpunkterna på skärmen 
också faller in i strålknippen som har en infallsvinkel av 30 grader. Idéns 
koppling till linsbegreppet uppstår eftersom eleven inser att linsens uppgift är 
att bryta strålarna så att strålarna efter passage av linsen möts med en infalls-
vinkel av 30 grader i bildpunkten. 
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Figur 4.4. Elevsvar där idén om strålar med en spridningsvinkel av 30 grader 
för första gången framträder. (E1, L5, U5, S) 

I ovanstående exempel använder sig elev E1 av flera punkter på ljuskällan 
och visar med hjälp av idéerna S24 och L23, som presenteras senare under 4.1.2 
och 4.1.3, och som kallas för strål- respektive linsbegreppet hur en bild uppstår 
på skärmen. Bilden består av ett flertal bildpunkter där strålarna som kommer 
från en punkt på ljuskällan utbreder sig med en utbredningsvinkel av 30 grader 
och efter passage av linsen möts i en korresponderande bildpunkt och strålarna 
faller in i denna bildpunkt med en vinkel av 30 grader. 

 

4.1.1.3 Den vetenskapliga idén om begreppet bild 

Ljuskällan kan delas upp i oändligt antal punkter där varje punkt skickar ut 
ett oändligt antal strålar i alla riktningar över 360 grader och i alla möjliga 
plan från varje punkt. Ljusstrålarna utbreder sig genom ett optiskt system som 
påverkar ljusstrålarna. Ljusstrålar som kommer från en särskild punkt på ljus-
källan kommer alltså att korsa varandra i en korresponderande punkt i bilden 
efter att dessa strålar har passerat genom det optiska systemet. Dessa särskilda 
bildpunkter där ljusstrålarna möts kommer att tillsammans bilda en bild av 
ljuskällan. Om skärmen placeras i dessa skärningspunkter kommer en skarp 
bild att bli synlig på denna skärm.  
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4.1.2 Stråle 
Här presenteras elevernas samtliga idéer om begreppet stråle som förekom-

mer under studiens gång. 

4.1.2.1 Elevers idéer om begreppet stråle före lektionerna 

S11. Ljusstrålar används för att påvisa ljusets utbredning 

Eleven använder ljusstrålarna bara för att visa i vilken riktning som ljuset 
utbreder sig. Ljusstrålarna behöver inte vara kontinuerliga från ljuskällan och 
till skärmen, utan eleven kan skissa strålarna. Det vill säga strålarna inte är 
kontinuerliga och inte lika till antalet utan det viktigaste på strålen är pilen 
som visar riktningen för ljuset. 

 

Figur 4.5. Elevsvar från eftertestet som visar att eleven även efter studien har 
en holistisk idé om bildbegreppet. (E2, F, U2b, S) 

 
I detta elevsvar ur förtestet använder eleven strålar för att visa hur ljuset 

transporteras från ljuskällan till skärmen och dessutom hur vissa strålar block-
eras av hindret. Eleven har även som komplement till figuren valt svarsalter-
nativet att en bild av delar av ljuskällan syns på skärmen. Hindret blockerar 
en del av bilden och eleven visar med strålarna hur de delar av bilden som 
utbreder sig från ljuskällan når till bilden på skärmen. 
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Figur 4.4. Elevsvar där idén om strålar med en spridningsvinkel av 30 grader 
för första gången framträder. (E1, L5, U5, S) 

I ovanstående exempel använder sig elev E1 av flera punkter på ljuskällan 
och visar med hjälp av idéerna S24 och L23, som presenteras senare under 4.1.2 
och 4.1.3, och som kallas för strål- respektive linsbegreppet hur en bild uppstår 
på skärmen. Bilden består av ett flertal bildpunkter där strålarna som kommer 
från en punkt på ljuskällan utbreder sig med en utbredningsvinkel av 30 grader 
och efter passage av linsen möts i en korresponderande bildpunkt och strålarna 
faller in i denna bildpunkt med en vinkel av 30 grader. 

 

4.1.1.3 Den vetenskapliga idén om begreppet bild 

Ljuskällan kan delas upp i oändligt antal punkter där varje punkt skickar ut 
ett oändligt antal strålar i alla riktningar över 360 grader och i alla möjliga 
plan från varje punkt. Ljusstrålarna utbreder sig genom ett optiskt system som 
påverkar ljusstrålarna. Ljusstrålar som kommer från en särskild punkt på ljus-
källan kommer alltså att korsa varandra i en korresponderande punkt i bilden 
efter att dessa strålar har passerat genom det optiska systemet. Dessa särskilda 
bildpunkter där ljusstrålarna möts kommer att tillsammans bilda en bild av 
ljuskällan. Om skärmen placeras i dessa skärningspunkter kommer en skarp 
bild att bli synlig på denna skärm.  
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4.1.2 Stråle 
Här presenteras elevernas samtliga idéer om begreppet stråle som förekom-

mer under studiens gång. 

4.1.2.1 Elevers idéer om begreppet stråle före lektionerna 

S11. Ljusstrålar används för att påvisa ljusets utbredning 

Eleven använder ljusstrålarna bara för att visa i vilken riktning som ljuset 
utbreder sig. Ljusstrålarna behöver inte vara kontinuerliga från ljuskällan och 
till skärmen, utan eleven kan skissa strålarna. Det vill säga strålarna inte är 
kontinuerliga och inte lika till antalet utan det viktigaste på strålen är pilen 
som visar riktningen för ljuset. 

 

Figur 4.5. Elevsvar från eftertestet som visar att eleven även efter studien har 
en holistisk idé om bildbegreppet. (E2, F, U2b, S) 

 
I detta elevsvar ur förtestet använder eleven strålar för att visa hur ljuset 

transporteras från ljuskällan till skärmen och dessutom hur vissa strålar block-
eras av hindret. Eleven har även som komplement till figuren valt svarsalter-
nativet att en bild av delar av ljuskällan syns på skärmen. Hindret blockerar 
en del av bilden och eleven visar med strålarna hur de delar av bilden som 
utbreder sig från ljuskällan når till bilden på skärmen. 
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4.1.2.2 Elevernas idéer om begreppet stråle under och efter 
lektionerna 

S21. Ljusstrålar används för att visa ljusets utbredningsriktning 

Denna idé är tidigare presenterad under 4.1.2.1 och har fått kategorinamn 
S11. Då idén även förekommer under lektionerna och i eftertestet så har den 
här kategorinamnet, S21. Ett exempel på denna idé från elevernas svar under 
lektionerna är följande: 

Figur 4.6. Ett elevsvar från förtestet där strålarna används för att påvisa 
ljusets utbredningsriktning. (E1, L3, U3, Fö) 

Eleven använder i ovanstående bild ljusstrålarna för att visa hur ljuset utbre-
der sig genom det optiska systemet. Det ska noteras att ljusstrålarna inte är 
kontinuerliga genom linsen utan att en ny ljusstråle kommer ifrån linsen. Ele-
ven skissar bara ljusets riktning och det kan tolkas som eleven bara ritar ut 
strålarna för att visa ljusets utbredningsriktningar i rummet. 

 

S22. Eleven använder sig av en ljusstråle från varje punkt på ljuskällan 

Elever som har denna idé använder sig av och markerar ett flertal ljuspunkter 
på ljuskällan. Från varje ljuspunkt ritar eleven ut endast en ljusstråle för att 
visa hur ljuset utbreder sig genom det optiska systemet i uppgiften. Elever som 
har denna idé har insett att ljuskällan kan delas upp i ett antal ljuspunkter som 
alla var och en sänder ut ljusstrålar. Ett exempel på denna kategori finns i 
elevsvaret nedan. Där ritar eleven strålar som har en riktning in i det optiska 
systemet. Eleven kopplar samman en punkt på ljuskällan med en bildpunkt på 
skärmen med hjälp av en ljusstråle genom en ett- till ett- koppling. Skillnaden 
mot S21 är att eleven nu använder strålar inte bara för att påvisa ljusets utbred-
ningsriktning utan även som hjälpmedel vid konstruktion av bild. Eleven för-
klarar alltså även hur bilden uppstår på skärmen. 
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Figur 4.7. I detta exempel visas ett exempel på ett elevsvar där den använder 
enstaka ljusstrålar från varje ljuspunkt. (E2, L5, U5, Fö) 

 
I exemplet ovan har elev E2 använt sig av en stråle från varje punkt på ljus-

källan till vänster och dessa strålar passerar genom linsen och når var sin punkt 
på bilden. 

 

S23. Eleven använder sig av flera ljusstrålar från varje ljuspunkt på ljus-
källan men gör inte en ett till ett koppling mellan ljus och bildpunkt 

Elever som har denna idé har insett att ljuskällan kan delas upp i ett flertal 
ljuspunkter och från varje ljuspunkt utbreder sig ett flertal ljusstrålar. Dock 
kan inte eleven koppla en ljuspunkt på ljuskällan med korresponderande bild-
punkt på bilden. Det finns inte en ett-till-ett koppling mellan ljus-och bild-
punkt. Ljusstrålarna från en ljuspunkt möts inte i en och samma bildpunkt. 

Eleven har i ovanstående svar ritat ut ett antal strålar ljusstrålar från varje 
ljuspunkt på ljuskällan. Dessa strålar utbreder sig mot linsen. Linsen bryter 
strålarna men dessa strålar bryts inte på ett regelbundet sätt och medför att 
ljusstrålar ifrån en ljuspunkt inte möts i samma bildpunkt. Se exempelvis den 
nedersta ljuspunkten som har utritade ljusstrålar. Dessa strålar når till många 
olika ställen på skärmen. 
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4.1.2.2 Elevernas idéer om begreppet stråle under och efter 
lektionerna 

S21. Ljusstrålar används för att visa ljusets utbredningsriktning 

Denna idé är tidigare presenterad under 4.1.2.1 och har fått kategorinamn 
S11. Då idén även förekommer under lektionerna och i eftertestet så har den 
här kategorinamnet, S21. Ett exempel på denna idé från elevernas svar under 
lektionerna är följande: 

Figur 4.6. Ett elevsvar från förtestet där strålarna används för att påvisa 
ljusets utbredningsriktning. (E1, L3, U3, Fö) 

Eleven använder i ovanstående bild ljusstrålarna för att visa hur ljuset utbre-
der sig genom det optiska systemet. Det ska noteras att ljusstrålarna inte är 
kontinuerliga genom linsen utan att en ny ljusstråle kommer ifrån linsen. Ele-
ven skissar bara ljusets riktning och det kan tolkas som eleven bara ritar ut 
strålarna för att visa ljusets utbredningsriktningar i rummet. 

 

S22. Eleven använder sig av en ljusstråle från varje punkt på ljuskällan 

Elever som har denna idé använder sig av och markerar ett flertal ljuspunkter 
på ljuskällan. Från varje ljuspunkt ritar eleven ut endast en ljusstråle för att 
visa hur ljuset utbreder sig genom det optiska systemet i uppgiften. Elever som 
har denna idé har insett att ljuskällan kan delas upp i ett antal ljuspunkter som 
alla var och en sänder ut ljusstrålar. Ett exempel på denna kategori finns i 
elevsvaret nedan. Där ritar eleven strålar som har en riktning in i det optiska 
systemet. Eleven kopplar samman en punkt på ljuskällan med en bildpunkt på 
skärmen med hjälp av en ljusstråle genom en ett- till ett- koppling. Skillnaden 
mot S21 är att eleven nu använder strålar inte bara för att påvisa ljusets utbred-
ningsriktning utan även som hjälpmedel vid konstruktion av bild. Eleven för-
klarar alltså även hur bilden uppstår på skärmen. 
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Figur 4.7. I detta exempel visas ett exempel på ett elevsvar där den använder 
enstaka ljusstrålar från varje ljuspunkt. (E2, L5, U5, Fö) 

 
I exemplet ovan har elev E2 använt sig av en stråle från varje punkt på ljus-

källan till vänster och dessa strålar passerar genom linsen och når var sin punkt 
på bilden. 

 

S23. Eleven använder sig av flera ljusstrålar från varje ljuspunkt på ljus-
källan men gör inte en ett till ett koppling mellan ljus och bildpunkt 

Elever som har denna idé har insett att ljuskällan kan delas upp i ett flertal 
ljuspunkter och från varje ljuspunkt utbreder sig ett flertal ljusstrålar. Dock 
kan inte eleven koppla en ljuspunkt på ljuskällan med korresponderande bild-
punkt på bilden. Det finns inte en ett-till-ett koppling mellan ljus-och bild-
punkt. Ljusstrålarna från en ljuspunkt möts inte i en och samma bildpunkt. 

Eleven har i ovanstående svar ritat ut ett antal strålar ljusstrålar från varje 
ljuspunkt på ljuskällan. Dessa strålar utbreder sig mot linsen. Linsen bryter 
strålarna men dessa strålar bryts inte på ett regelbundet sätt och medför att 
ljusstrålar ifrån en ljuspunkt inte möts i samma bildpunkt. Se exempelvis den 
nedersta ljuspunkten som har utritade ljusstrålar. Dessa strålar når till många 
olika ställen på skärmen. 
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S24. Eleven använder ett flertal ljuspunkter på ljuskällan med ett antal ljus-
strålar från varje ljuspunkt. Dessa ljusstrålar sprids i strålknippen 
med en spridningsvinkel av ca 30 grader. Strålarna från en ljuspunkt 
möts efter att ha passerat linsen i en och samma bildpunkt.(=B23 och 
L23) 

Denna idé kopplar även ihop och har betydelse för elevens idéer om bild- 
och linsbegreppet och då idéerna B23 och L23. Strålarna har i ovanstående idé 
två funktioner: de visar ljusets utbredning och hjälper eleven att konstruera 
bilden. Men idén har också en viktig och felaktig begränsning: Ljusstrålarna 
skulle gå i alla riktningar (360 grader) och plan, inte bara i "tunna" strålknip-
pen med en spridningsvinkel av 30 grader. Denna begränsning är avgörande 
för elevernas svårighet med förklaring om vad som händer med bilden när det 
finns ett hinder framför linsen (se uppgift 5). 

Figur 4.8. Elevsvaret visar att eleven bara ritar strålar i strålknippen med en 
riktning mot linsen. (E1, L5, U5, S) 

 
Ovanstående elevsvar är ett exempel på denna idé. Eleven har i sitt svar valt 

att rita ljusstrålar från tre ljuspunkter på ljuskällan till vänster och från varje 
ljuspunkt utbreder sig ett antal ljusstrålar mot linsen i en utbredningsvinkel av 
ca 30 grader. Efter att ljusstrålarna har passerat linsen så kommer alla strålarna 
som kommer ifrån en ljuspunkt på ljuskällan att korsa varandra i en och 
samma korresponderande punkt på bilden på skärmen till höger. Ljusstrålarna 
möts då också i en infallsvinkel av 30 grader. 

Idé S24 är också nära kopplad till idén om bild i kategori B23 som tidigare har 
presenterats och elevers idé om lins i kategori L23. L23 presenteras närmare i 
kapitel 4.1.3.2. Om en elev har idén S24 om strålar som i exemplet ovan så 
kommer eleven även att ha idé B23 om bildbegreppet. Denna idé innebär att 
eleven använder sig av ett flertal ljuspunkter på ljuskällan och att eleven an-
vänder sig av ett flertal ljusstrålar från varje ljuspunkt. S24 kräver att eleven 
har idé B23 men inte tvärtom eftersom eleven kan rita ut strålarna i en utbred-
ningsvinkel betydligt över 30 grader. 
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4.1.2.3 Vetenskapliga idén om begreppet stråle 

Ljusstrålar kan ha flera innebörder. Ljusstrålar visar i vilken riktning som 
ljuset utbreder sig. Ljus utbreder sig kontinuerligt ifrån ljuskällans ljuspunkter 
i form av oändligt antal ljusstrålar som utbreder sig i alla riktningar ifrån ljus-
punkten. Ljusstrålar används också som ett konstruktionshjälpmedel vid bild-
konstruktion. 
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S24. Eleven använder ett flertal ljuspunkter på ljuskällan med ett antal ljus-
strålar från varje ljuspunkt. Dessa ljusstrålar sprids i strålknippen 
med en spridningsvinkel av ca 30 grader. Strålarna från en ljuspunkt 
möts efter att ha passerat linsen i en och samma bildpunkt.(=B23 och 
L23) 

Denna idé kopplar även ihop och har betydelse för elevens idéer om bild- 
och linsbegreppet och då idéerna B23 och L23. Strålarna har i ovanstående idé 
två funktioner: de visar ljusets utbredning och hjälper eleven att konstruera 
bilden. Men idén har också en viktig och felaktig begränsning: Ljusstrålarna 
skulle gå i alla riktningar (360 grader) och plan, inte bara i "tunna" strålknip-
pen med en spridningsvinkel av 30 grader. Denna begränsning är avgörande 
för elevernas svårighet med förklaring om vad som händer med bilden när det 
finns ett hinder framför linsen (se uppgift 5). 

Figur 4.8. Elevsvaret visar att eleven bara ritar strålar i strålknippen med en 
riktning mot linsen. (E1, L5, U5, S) 

 
Ovanstående elevsvar är ett exempel på denna idé. Eleven har i sitt svar valt 

att rita ljusstrålar från tre ljuspunkter på ljuskällan till vänster och från varje 
ljuspunkt utbreder sig ett antal ljusstrålar mot linsen i en utbredningsvinkel av 
ca 30 grader. Efter att ljusstrålarna har passerat linsen så kommer alla strålarna 
som kommer ifrån en ljuspunkt på ljuskällan att korsa varandra i en och 
samma korresponderande punkt på bilden på skärmen till höger. Ljusstrålarna 
möts då också i en infallsvinkel av 30 grader. 

Idé S24 är också nära kopplad till idén om bild i kategori B23 som tidigare har 
presenterats och elevers idé om lins i kategori L23. L23 presenteras närmare i 
kapitel 4.1.3.2. Om en elev har idén S24 om strålar som i exemplet ovan så 
kommer eleven även att ha idé B23 om bildbegreppet. Denna idé innebär att 
eleven använder sig av ett flertal ljuspunkter på ljuskällan och att eleven an-
vänder sig av ett flertal ljusstrålar från varje ljuspunkt. S24 kräver att eleven 
har idé B23 men inte tvärtom eftersom eleven kan rita ut strålarna i en utbred-
ningsvinkel betydligt över 30 grader. 
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4.1.2.3 Vetenskapliga idén om begreppet stråle 

Ljusstrålar kan ha flera innebörder. Ljusstrålar visar i vilken riktning som 
ljuset utbreder sig. Ljus utbreder sig kontinuerligt ifrån ljuskällans ljuspunkter 
i form av oändligt antal ljusstrålar som utbreder sig i alla riktningar ifrån ljus-
punkten. Ljusstrålar används också som ett konstruktionshjälpmedel vid bild-
konstruktion. 
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4.1.3 Lins 
I detta stycke presenteras de idéer som eleverna har under studien om be-

greppet lins och vilken funktion en lins har i ett optiskt system. 

4.1.3.1 Elevers idéer om begreppet lins före undervisning 

Här presenteras de idéer om lins som eleverna visar i studiens förtest. 

L11. Linsen sprider ljuset från den optiska axeln. 

Linsen påverkar ljusets utbredning så att ljuset efter att det har passerat linsen 
sprider sig i från den på bilden streckade optiska axeln. Detta kan tolkas som 
att eleven tänker sig att linsen har en funktion som ett förstoringsglas och för-
storar ljusets utbredningsområde, se figur 4.9. Denna idé förekommer bara vid 
nedanstående tillfälle under studien. 

Figur. 4.9. Elevsvar som visar idén om att linsen sprider ljusstrålarna. (A, F, 
U2, S) 

Ljusstrålarna från ljuskällan mot linsen har en mindre utbredningsvinkel före 
linsen än efter linsen. De strålar som når linsen får en större utbredningsvinkel 
efter linsen jämfört med före. Linsen har en spridande effekt på strålarna. 
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4.1.3.2 Elevernas idéer om begreppet lins under och efter 
lektionerna 

L21. Linsen bryter ljusstrålarna men strålarna från en särskild ljuspunkt 
kan spridas till flera bildpunkter 

Eleven har förstått att linsen bryter ljusstrålarna men inte hur denna brytning 
sker och att ljusstrålarna som passerat linsen skall utbreda sig så att ljusstrålar 
från en punkt på ljuskällan bryts till motsvarande bildpunkt. 

Figur 4.10. Elevsvar där eleven inte kopplar ihop korresponderande 
punkter på ljuskällan och bilden. (E1, L5, U5, S) 

Elevens svar i fig. 4.6 visar att den har klart för sig hur ljusstrålarna som 
passerat linsen kommer att fortsätta att utbreda sig. Men eleven kopplar inte 
ihop punkter på ljuskällan och bilden så att alla ljusstrålar som kommer från 
en punkt på ljuskällan kommer till samma punkt på bilden. 
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4.1.3 Lins 
I detta stycke presenteras de idéer som eleverna har under studien om be-

greppet lins och vilken funktion en lins har i ett optiskt system. 

4.1.3.1 Elevers idéer om begreppet lins före undervisning 

Här presenteras de idéer om lins som eleverna visar i studiens förtest. 

L11. Linsen sprider ljuset från den optiska axeln. 

Linsen påverkar ljusets utbredning så att ljuset efter att det har passerat linsen 
sprider sig i från den på bilden streckade optiska axeln. Detta kan tolkas som 
att eleven tänker sig att linsen har en funktion som ett förstoringsglas och för-
storar ljusets utbredningsområde, se figur 4.9. Denna idé förekommer bara vid 
nedanstående tillfälle under studien. 

Figur. 4.9. Elevsvar som visar idén om att linsen sprider ljusstrålarna. (A, F, 
U2, S) 

Ljusstrålarna från ljuskällan mot linsen har en mindre utbredningsvinkel före 
linsen än efter linsen. De strålar som når linsen får en större utbredningsvinkel 
efter linsen jämfört med före. Linsen har en spridande effekt på strålarna. 
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4.1.3.2 Elevernas idéer om begreppet lins under och efter 
lektionerna 

L21. Linsen bryter ljusstrålarna men strålarna från en särskild ljuspunkt 
kan spridas till flera bildpunkter 

Eleven har förstått att linsen bryter ljusstrålarna men inte hur denna brytning 
sker och att ljusstrålarna som passerat linsen skall utbreda sig så att ljusstrålar 
från en punkt på ljuskällan bryts till motsvarande bildpunkt. 

Figur 4.10. Elevsvar där eleven inte kopplar ihop korresponderande 
punkter på ljuskällan och bilden. (E1, L5, U5, S) 

Elevens svar i fig. 4.6 visar att den har klart för sig hur ljusstrålarna som 
passerat linsen kommer att fortsätta att utbreda sig. Men eleven kopplar inte 
ihop punkter på ljuskällan och bilden så att alla ljusstrålar som kommer från 
en punkt på ljuskällan kommer till samma punkt på bilden. 
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L22. Linsen bryter ljuset så att ljusstrålar som kommer från en punkt på 
ljuskällan bryts så att ljuset byter riktning. Linsens funktion är att lju-
set byter riktning. 

 

Figur 4.11 Elevsvar där eleven kopplar ihop korresponderande punkter på 
ljuskällan och bilden. (E1, L4, U4, S) 

Exemplet visar att eleven använder sig av ett flertal punkter på ljuskällan och 
att det från varje punkt går ett flertal strålar i en utbredningsvinkel av 30 gra-
der. Linsen bryter dessa strålar så att alla som kommer från en punkt på ljus-
källan skär varandra i en och samma punkt på bilden. Elever som har denna 
idé har även ofta idén S24 om ljusstrålar och idén B23 om bild. Det betyder att 
eleven oftast använder sig av ett flertal ljusstrålar i strålknippen och dessa 
strålknippen kommer ifrån ett flertal punkter på ljuskällan. Strålarna i strål-
knippena når linsen som bryter dessa strålar så att de möts i samma ljuspunkt 
på bilden och infallsvinkeln är då 30 grader. Idé S24 är som tidigare tagits upp 
relaterad till att eleven har idé B23 när det gäller bildbegreppet. Om ett problem 
som eleven möter omfattar lins så kommer eleven ofta att ha idé L23 om hur 
en lins påverkar ljusstrålar i ett optiskt system. 

 

L23: Eleven använder ett flertal ljuspunkter på ljuskällan med ett antal ljus-
strålar från varje ljuspunkt. Dessa ljusstrålar sprids i strålknippen 
med en spridningsvinkel av ca 30 grader. Strålarna från en ljuspunkt 
möts efter att ha passerat linsen i en och samma bildpunkt.(=B23 och 
S24) 

Ett exempel på elevsvar där eleven har denna idé finns i figur 4.11. Elev 
E1 använder sig i sitt svar av ett flertal strålar från varje punkt på ljuskällan 
och vid varje punkt så sprider sig dessa strålar i ett strålknippe med en utbred-
ningsvinkel på 30 grader. En tolkning av elevens idé om linsens betydelse är 
att linsen bryter samman ljusstrålarna så att strålar som kommer ifrån en punkt 
på ljuskällan möts i en korresponderande bildpunkt på bilden. Strålarna faller 
in i dessa bildpunkter med en infallsvinkel av ca 30 grader. Eleven ritar så att 
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utbredningsvinkeln vid ljuspunkten på ljuskällan och infallsvinkeln vid bild-
punkten på bilden är ungefär lika stor. Idé L23 för lins, idé B23 för bild och idé 
S24 för stråle är samma idé men visar sig lite olika för de olika begreppen. 

4.1.3.3 Vetenskapliga idén om begreppet lins 

Lins inom fysiken är något som samlar eller sprider en vågrörelse. Vanligen 
avses elektromagnetiska vågor, särskilt synligt ljus samt angränsande ultravi-
oletta och infraröda våglängdsområden. En optisk lins (gjord av glas eller 
plast) begränsas av två sfäriska ytor (eller i specialfall av en sfärisk och en 
plan yta). En konvex lins (samlingslins, positiv lins) är tjockast på mitten och 
buktar alltså utåt (Nationalencyklopedin, 2012a). I denna studie förekommer 
bara positiva linser och skarpa bilder som samlar ljusstrålar från en ljuspunkt 
i motsvarande bildpunkter då ljuset passerat genom linsen. 
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L22. Linsen bryter ljuset så att ljusstrålar som kommer från en punkt på 
ljuskällan bryts så att ljuset byter riktning. Linsens funktion är att lju-
set byter riktning. 

 

Figur 4.11 Elevsvar där eleven kopplar ihop korresponderande punkter på 
ljuskällan och bilden. (E1, L4, U4, S) 

Exemplet visar att eleven använder sig av ett flertal punkter på ljuskällan och 
att det från varje punkt går ett flertal strålar i en utbredningsvinkel av 30 gra-
der. Linsen bryter dessa strålar så att alla som kommer från en punkt på ljus-
källan skär varandra i en och samma punkt på bilden. Elever som har denna 
idé har även ofta idén S24 om ljusstrålar och idén B23 om bild. Det betyder att 
eleven oftast använder sig av ett flertal ljusstrålar i strålknippen och dessa 
strålknippen kommer ifrån ett flertal punkter på ljuskällan. Strålarna i strål-
knippena når linsen som bryter dessa strålar så att de möts i samma ljuspunkt 
på bilden och infallsvinkeln är då 30 grader. Idé S24 är som tidigare tagits upp 
relaterad till att eleven har idé B23 när det gäller bildbegreppet. Om ett problem 
som eleven möter omfattar lins så kommer eleven ofta att ha idé L23 om hur 
en lins påverkar ljusstrålar i ett optiskt system. 

 

L23: Eleven använder ett flertal ljuspunkter på ljuskällan med ett antal ljus-
strålar från varje ljuspunkt. Dessa ljusstrålar sprids i strålknippen 
med en spridningsvinkel av ca 30 grader. Strålarna från en ljuspunkt 
möts efter att ha passerat linsen i en och samma bildpunkt.(=B23 och 
S24) 

Ett exempel på elevsvar där eleven har denna idé finns i figur 4.11. Elev 
E1 använder sig i sitt svar av ett flertal strålar från varje punkt på ljuskällan 
och vid varje punkt så sprider sig dessa strålar i ett strålknippe med en utbred-
ningsvinkel på 30 grader. En tolkning av elevens idé om linsens betydelse är 
att linsen bryter samman ljusstrålarna så att strålar som kommer ifrån en punkt 
på ljuskällan möts i en korresponderande bildpunkt på bilden. Strålarna faller 
in i dessa bildpunkter med en infallsvinkel av ca 30 grader. Eleven ritar så att 
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utbredningsvinkeln vid ljuspunkten på ljuskällan och infallsvinkeln vid bild-
punkten på bilden är ungefär lika stor. Idé L23 för lins, idé B23 för bild och idé 
S24 för stråle är samma idé men visar sig lite olika för de olika begreppen. 

4.1.3.3 Vetenskapliga idén om begreppet lins 

Lins inom fysiken är något som samlar eller sprider en vågrörelse. Vanligen 
avses elektromagnetiska vågor, särskilt synligt ljus samt angränsande ultravi-
oletta och infraröda våglängdsområden. En optisk lins (gjord av glas eller 
plast) begränsas av två sfäriska ytor (eller i specialfall av en sfärisk och en 
plan yta). En konvex lins (samlingslins, positiv lins) är tjockast på mitten och 
buktar alltså utåt (Nationalencyklopedin, 2012a). I denna studie förekommer 
bara positiva linser och skarpa bilder som samlar ljusstrålar från en ljuspunkt 
i motsvarande bildpunkter då ljuset passerat genom linsen. 
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Sammanfattning av elevernas idéer om stråle, bild och lins. 

 
B23S24L23 

Eleven använder ett flertal ljuspunkter på ljuskällan med ett an-
tal ljusstrålar från varje ljuspunkt. Dessa ljusstrålar sprids i 
strålknippen med en spridningsvinkel av ca 30 grader. Strå-
larna från en ljuspunkt möts efter att ha passerat linsen i en och 
samma bildpunkt. 

B22 Eleven använder sig av ett ändligt antal punkter på föremålet 
och bilden. 

B11 

B21 

Ett holistiskt synsätt på bild och dess utbredning. 

L22 Linsen bryter ljuset så att ljusstrålar som kommer från en punkt 
på ljuskällan bryts så att ljuset byter riktning. Linsens funktion 
är att ljuset byter riktning. 

L21 Linsen bryter ljusstrålarna men strålarna från en särskild ljus-
punkt kan spridas till flera bildpunkter. 

L11 Linsen sprider ljuset från den optiska axeln. 

S23 Eleven använder sig av flera ljusstrålar från varje ljuspunkt 
ljuskällan men gör inte en ett till ett koppling mellan ljus och 
bildpunkt. 

S22 Eleven använder sig av en ljusstråle från varje punkt på ljus-
källan. 

S11 

S21 

Ljusstrålar används för att påvisa ljusets utbredning 

Tabell 4.1. Här visas en sammanställning över elevers idéer om stråle, bild 
och lins som förekommer i studien. 
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4.2 Utvalda lärandeprogressioner hos elev A 

I detta avsnitt presenteras elev A:s lärandeprogression relaterat till uppgifter 
med lins och pinholen från förtest och genom lektionerna till eftertest. När det 
gäller lektionerna så hamnar lektion fyra och fem i fokus då båda dessa lekt-
ioner tar upp problem med linser. Studien består av fem lektioner och under 
samtliga lektioner samarbetar elev A med elev S. Alla lektioner utom lektion 
fem består av att elevparet skall lösa två problem med hjälp av CPU. Innan 
elevparet får arbeta med CPU programmet får varje elev enskilt lämna in en 
förutsägelse på uppgiften. Under lektion 4 ställs elev A inför två problem med 
lins, så totalt finns det fyra skriftliga data från eleven från lektion 4. Fokus i 
denna del ligger på att visa elev A:s lärande av begreppen bild, stråle och lins. 

4.2.1 Förtestet  
I förtestet finns två uppgifter där elev A möter problem som berör linser, 

uppgift 2 och 6. Här presenteras först uppgift 2. 

Figur 4.12. Förtestsvar som visar hur ljuset passerar linsen (elevsvar A, F, 
U2, S) 

Elev A skriftliga svar på frågan hur ser bilden ut på skärmen. 
 

A: När ljuset träffar linsen sprids strålarna utåt. 
 

Elev A använder sig av en ljuspunkt på ljuskällan och ritar ett flertal ljusstrå-
lar där alla strålar har en riktning mot linsen. Efter att strålarna passerat linsen 
så sprids strålarna utåt sett ifrån centrala axeln. Strålarna kan inte kopplas till 
någon bildkonstruktion eftersom eleven inte visar på att någon bild uppstår. 
Detta svar tyder på att eleven bara använder strålarna för att påvisa ljusets 
utbredningsriktning, det vill säga idé S11. 
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Sammanfattning av elevernas idéer om stråle, bild och lins. 

 
B23S24L23 
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L11 Linsen sprider ljuset från den optiska axeln. 
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ljuskällan men gör inte en ett till ett koppling mellan ljus och 
bildpunkt. 

S22 Eleven använder sig av en ljusstråle från varje punkt på ljus-
källan. 

S11 

S21 

Ljusstrålar används för att påvisa ljusets utbredning 

Tabell 4.1. Här visas en sammanställning över elevers idéer om stråle, bild 
och lins som förekommer i studien. 
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4.2 Utvalda lärandeprogressioner hos elev A 

I detta avsnitt presenteras elev A:s lärandeprogression relaterat till uppgifter 
med lins och pinholen från förtest och genom lektionerna till eftertest. När det 
gäller lektionerna så hamnar lektion fyra och fem i fokus då båda dessa lekt-
ioner tar upp problem med linser. Studien består av fem lektioner och under 
samtliga lektioner samarbetar elev A med elev S. Alla lektioner utom lektion 
fem består av att elevparet skall lösa två problem med hjälp av CPU. Innan 
elevparet får arbeta med CPU programmet får varje elev enskilt lämna in en 
förutsägelse på uppgiften. Under lektion 4 ställs elev A inför två problem med 
lins, så totalt finns det fyra skriftliga data från eleven från lektion 4. Fokus i 
denna del ligger på att visa elev A:s lärande av begreppen bild, stråle och lins. 

4.2.1 Förtestet  
I förtestet finns två uppgifter där elev A möter problem som berör linser, 

uppgift 2 och 6. Här presenteras först uppgift 2. 

Figur 4.12. Förtestsvar som visar hur ljuset passerar linsen (elevsvar A, F, 
U2, S) 

Elev A skriftliga svar på frågan hur ser bilden ut på skärmen. 
 

A: När ljuset träffar linsen sprids strålarna utåt. 
 

Elev A använder sig av en ljuspunkt på ljuskällan och ritar ett flertal ljusstrå-
lar där alla strålar har en riktning mot linsen. Efter att strålarna passerat linsen 
så sprids strålarna utåt sett ifrån centrala axeln. Strålarna kan inte kopplas till 
någon bildkonstruktion eftersom eleven inte visar på att någon bild uppstår. 
Detta svar tyder på att eleven bara använder strålarna för att påvisa ljusets 
utbredningsriktning, det vill säga idé S11. 
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Elevens svar tyder på att den inte uppfattar att någon bild uppstår på skärmen, 
eftersom elev A bara skriver om ljus(B11). Alltså kan ingen kategorisering av 
elevens idé om bild göras. 

Linsens funktion för elev A är att den sprider ljuset utåt. Det framgår tydligt 
såväl av elevens text som av figuren. Med utåt tolkas att strålarna avviker ifrån 
den centrala optiska axeln, vilket figuren också visar. Elevens svar tolkas som 
att den har idén att linsen förstorar (L11). Denna idé hos eleven kan bero på att 
den ser linsen som ett förstoringsglas, som fungerar genom att ljusets sprids 
utåt. Elevens figur stämmer inte som förklaring hur ett förstoringsglas funge-
rar men bilden går att tolka som att spridningen av ljuset är en förklaring för 
eleven att linsen fungerar. 

Nästa uppgift i förtestet som berör linser är uppgift 6. I grunden är det exakt 
samma uppgift som uppgift 2 i förtestet, men med skillnaden att denna uppgift 
har ett hinder framför linsen. 

Figur 4.13. Förtestsvar av hur ljuset passerar linsen, med hinder framför 
linsen (elevsvar A, F, U6, S) 

Elev A valde även följande svarsalternativ bland flera alternativ, se bilaga 1, 
som komplement till figuren: 

 
A: En skugga syns i mitten på skärmen. 
 

Elev A ritar bara strålar ifrån en punkt på ljuskällan. Den mellersta strålen 
visar hur hindret framför linsen blockerar den mittersta delen av strålarna. De 
två andra strålarna kan tolkas som att eleven ritar ut för att visa hur övre- och 
underdelen av strålarna når till skärmen. Efter att strålarna passerat linsen så 
ritare elev A ut nya strålar som sprider sig mot skärmen. Strålarna har alltså 
bara som funktion att visa ljusets utbredningsriktning, det vill säga idé (S11). 

Elev A:s bild och svar tolkas som att eleven anser att en bild uppstår på skär-
men men att det finns en skugga i mitten. Ett snitt av bilden består av tre delar 
varav den mittersta delen blockeras av hindret. Efter hindret kommer de två 
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andra delarna av bilden att passera genom linsen och nå skärmen. Eleven idé 
om bild kategoriseras som att eleven har holistisk idé om bild och dess trans-
port. (B11). 

Elev A:s svar liknar mycket elevens svar på uppgift 2. Linsens funktion för 
eleven kan tolkas som att elev A har idén om linsen fungerar som en spridare 
av ljuset, kanske ett förstoringsglas. Ljusstrålarna får en spridning från den 
centrala optiska axeln. Denna tolkning kategoriseras som att eleven har idén 
att linsens funktion är att sprida ljusstrålarna (L11). 

I elev A:s svar i förtestets båda likartade uppgifter som berör lins avger ele-
ven liknande svar. Elev A:s val av svarsalternativ på uppgift 6 innebär att där 
går det att tolka att eleven uppfattar en bild. Annars är elevens idéer om stråle 
och lins från förtestet stabilt i två olika uppgifter och kan sammanfattas med 
att eleven använder ljusstrålarna för att påvisa ljusets utbredningsriktning (S11) 
och inser att linsen bryter ljuset men att brytning medför att ljusstrålarna sprids 
utåt ifrån den centrala optiska axeln (L11). 

4.2.2 Elev A:s lärandeprogression under lektion 4. 
Den första uppgiften eleverna ställs inför under lektion 4 har en ljuskälla, 

lins och skärm. Denna uppgift är uppgift 4. Det andra problemet under denna 
lektion har en ljuskälla, lins och ett öga och är uppgift 4a. Förutsägelsen till 
uppgift 4 visas i figur 4.13. 
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Elevens svar tyder på att den inte uppfattar att någon bild uppstår på skärmen, 
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bara som funktion att visa ljusets utbredningsriktning, det vill säga idé (S11). 
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men men att det finns en skugga i mitten. Ett snitt av bilden består av tre delar 
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andra delarna av bilden att passera genom linsen och nå skärmen. Eleven idé 
om bild kategoriseras som att eleven har holistisk idé om bild och dess trans-
port. (B11). 

Elev A:s svar liknar mycket elevens svar på uppgift 2. Linsens funktion för 
eleven kan tolkas som att elev A har idén om linsen fungerar som en spridare 
av ljuset, kanske ett förstoringsglas. Ljusstrålarna får en spridning från den 
centrala optiska axeln. Denna tolkning kategoriseras som att eleven har idén 
att linsens funktion är att sprida ljusstrålarna (L11). 

I elev A:s svar i förtestets båda likartade uppgifter som berör lins avger ele-
ven liknande svar. Elev A:s val av svarsalternativ på uppgift 6 innebär att där 
går det att tolka att eleven uppfattar en bild. Annars är elevens idéer om stråle 
och lins från förtestet stabilt i två olika uppgifter och kan sammanfattas med 
att eleven använder ljusstrålarna för att påvisa ljusets utbredningsriktning (S11) 
och inser att linsen bryter ljuset men att brytning medför att ljusstrålarna sprids 
utåt ifrån den centrala optiska axeln (L11). 

4.2.2 Elev A:s lärandeprogression under lektion 4. 
Den första uppgiften eleverna ställs inför under lektion 4 har en ljuskälla, 

lins och skärm. Denna uppgift är uppgift 4. Det andra problemet under denna 
lektion har en ljuskälla, lins och ett öga och är uppgift 4a. Förutsägelsen till 
uppgift 4 visas i figur 4.13. 
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Figur. 4.14. Förutsägelse i lektion 4 av uppgift med lins.(elevsvar A, L4, U4, 
Fö). 

 
Elev A skriftliga svar på uppgift 4 som komplement till ovanstående figur 

är: 
 
A: Skärmen är grå eftersom ljuset kommer igenom linsen och träffar skär-

men. Ljusstrålarna breder ut sig eftersom linsen är uppbyggd så. 
 
Elev A ritar ut enstaka strålar ifrån varje punkt på ljuskällan där alla strålar 

har riktning mot linsen. Det som skiljer elev A:s  svar ifrån förtestet är att den 
nu använder sig av flera ljuspunkter på ljuskällan. Det kan bero på att eleven 
mött ljuskällan i tidigare lektioner vid arbetet med CPU programmet och då 
fått möta idén om att en ljuskälla kan delas upp i flera tänkta ljuspunkter. Dock 
är antalet strålar från varje punkt bara en stråle (idé B22). Elev A:s skriftliga 
svar går att tolkas som att elev A inte uppfattar att någon bild uppstår på skär-
men, eftersom elev A skriver att skärmen är grå, vilket indikerar ljus snarare 
än bild. När strålarna passerat linsen så sprids strålarna utåt ifrån den centrala 
optiska axeln, L21. 

Elevens svar visar på att eleven har kvar sin uppfattning om linsen funktion 
på ljusets strålar sedan förtestet. Strålarna som kommer in i linsen från ljus-
källan bryts och sprids efter passagen utåt ifrån den centrala optiska axeln.  
Detta tolkas som att elev A fortfarande har kvar idé L11 och eftersom samma 
idé förekommer efter förtest under studien så får det nu beteckningen L21. 

Elev A användning av strålar tyder på att strålarnas funktion är att påvisa 
ljusets utbredningsriktning, idé S21. Detta är exakt samma idé som S11, men 2 
indikerar att idén förekommer efter förtestet. 

Eleven har sedan förtestet inte mött några problem eller fått någon undervis-
ning om linser vilket kan förklara varför den håller kvar vid samma idéer som 
uppvisades under förtestet. Jämför vi elevens förutsägelse här med svaret på 
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förtestet båda liknande uppgifter så ser vi många likheter. Strålar använder 
eleven för att visa ljusets utbredningsriktning. Linsens funktion är att bryta 
ljuset men eleven har inte den vetenskapliga idén om hur ljusets bryts i linsen 
utan sprider i stället ljuset utåt ifrån den centrala optiska axeln. Eleven pratar 
inte i klartext om att någon bild uppstår i någon uppgift. 

 
Efter att elev A lämnat in denna förutsägelse på uppgift 4 får eleven besvara 

samma fråga igen men nu arbeta tillsammans med elev S. De får även ta hjälp 
av CPU programmet. Under elevernas arbete med CPU prövar de linsens be-
tydelse i det optiska systemet och då uppstår följande dialoger medan de ar-
betar. Eleverna diskuterar här betydelsen av strålarnas skärningspunkt som in-
träffar efter att ljusstrålarna passerat linsen och vad som händer i de punkter 
där ljusstrålarna möts, skär varandra. 

 
Eleverna sitter och diskuterar vad de ser på skärmen efter att ha iordning-

ställt alla objekten på skärmen och placerat ut strålknippen. Eleverna har satt 
ut flera strålknippen och de olika strålknippena har fått olika färger. 

 
A: Där de går ihop där de möts 
A: Ja där dem möts så är det 
S: De möts inte vad då möts. 
A: Dem blåa strålarna möts eller strålarna möts dem går ihop 

 
Den sista meningen som elev A uttrycker visar på att eleven har idén om att 

det är något som uppstår för att ljusstrålarna går ihop och möts. I CPU-pro-
grammet finns en möjlighet att färglägga ljusstrålarna, och därför pratar elev 
A om blå strålar. Eleven upptäcker nu flera viktiga saker. Linsen bryter strå-
larna på ett annat sätt än elevens tidigare idé. Dessutom uppstår något i de 
punkter där strålarna möts. Att det är en bild som uppstår blir klart för elev A 
i nedanstående dialog. 

 
A: Det är precis där strålarna möts 
A: Där är det bäst bild 
S: Jaja det är klart det är det egentligen för där ljuset som mest liksom 

skarpast 
A: Där är det skarpast 
S: Koncentrerat 

 
Här upptäcker eleverna att den skarpaste bilden uppstår där ljusstrålarna skär 

varandra. Eleverna använder ordet möts istället för skär varandra. Dessutom 
kan eleverna inte riktigt förklara vad som sker i dessa punkter utan nämner att 
det liksom är skarpast där. Sedan följer en ordväxling om det är skarpast eller 
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Figur. 4.14. Förutsägelse i lektion 4 av uppgift med lins.(elevsvar A, L4, U4, 
Fö). 

 
Elev A skriftliga svar på uppgift 4 som komplement till ovanstående figur 

är: 
 
A: Skärmen är grå eftersom ljuset kommer igenom linsen och träffar skär-

men. Ljusstrålarna breder ut sig eftersom linsen är uppbyggd så. 
 
Elev A ritar ut enstaka strålar ifrån varje punkt på ljuskällan där alla strålar 

har riktning mot linsen. Det som skiljer elev A:s  svar ifrån förtestet är att den 
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ljusets utbredningsriktning, idé S21. Detta är exakt samma idé som S11, men 2 
indikerar att idén förekommer efter förtestet. 

Eleven har sedan förtestet inte mött några problem eller fått någon undervis-
ning om linser vilket kan förklara varför den håller kvar vid samma idéer som 
uppvisades under förtestet. Jämför vi elevens förutsägelse här med svaret på 

 
 
 

65 
 
 
 
 

förtestet båda liknande uppgifter så ser vi många likheter. Strålar använder 
eleven för att visa ljusets utbredningsriktning. Linsens funktion är att bryta 
ljuset men eleven har inte den vetenskapliga idén om hur ljusets bryts i linsen 
utan sprider i stället ljuset utåt ifrån den centrala optiska axeln. Eleven pratar 
inte i klartext om att någon bild uppstår i någon uppgift. 

 
Efter att elev A lämnat in denna förutsägelse på uppgift 4 får eleven besvara 

samma fråga igen men nu arbeta tillsammans med elev S. De får även ta hjälp 
av CPU programmet. Under elevernas arbete med CPU prövar de linsens be-
tydelse i det optiska systemet och då uppstår följande dialoger medan de ar-
betar. Eleverna diskuterar här betydelsen av strålarnas skärningspunkt som in-
träffar efter att ljusstrålarna passerat linsen och vad som händer i de punkter 
där ljusstrålarna möts, skär varandra. 

 
Eleverna sitter och diskuterar vad de ser på skärmen efter att ha iordning-

ställt alla objekten på skärmen och placerat ut strålknippen. Eleverna har satt 
ut flera strålknippen och de olika strålknippena har fått olika färger. 

 
A: Där de går ihop där de möts 
A: Ja där dem möts så är det 
S: De möts inte vad då möts. 
A: Dem blåa strålarna möts eller strålarna möts dem går ihop 

 
Den sista meningen som elev A uttrycker visar på att eleven har idén om att 

det är något som uppstår för att ljusstrålarna går ihop och möts. I CPU-pro-
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A: Det är precis där strålarna möts 
A: Där är det bäst bild 
S: Jaja det är klart det är det egentligen för där ljuset som mest liksom 

skarpast 
A: Där är det skarpast 
S: Koncentrerat 

 
Här upptäcker eleverna att den skarpaste bilden uppstår där ljusstrålarna skär 

varandra. Eleverna använder ordet möts istället för skär varandra. Dessutom 
kan eleverna inte riktigt förklara vad som sker i dessa punkter utan nämner att 
det liksom är skarpast där. Sedan följer en ordväxling om det är skarpast eller 
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koncentrerat. Detta kan tolkas som att eleverna fortfarande håller sig kvar vid 
en holistisk idé på bild. Eleven har börjat få en idé om bildbegreppet, det vill 
säga att bild är något som kan delas upp i ett oändligt antal punkter där varje 
punkt sänder ut strålar. Dessutom har de inte klart för sig skillnaden mellan 
ljus och bild. Ljuset kan vara koncentrerat. Det som är intressant notera i den 
sista dialogen är att eleverna noterar att något av betydelse för bild sker i ljus-
strålarna skärningspunkter. Medan dessa dialoger pågår så avger elev A föl-
jande svar på fråga 4 som återfinns i fig. 4.14. 

Elev A skriftliga svar och figur på denna uppgift 4 ser ut på följande sätt: 

Figur 4.15. Elevsvar som visar idén med strålknippe för första gången 
(elevsvar A, L4, U4, S). 

Elev A lämnar också följande skriftliga svar. 
 

A: På skärmen syns en bild skapad av linsen. Bilden är formad som ljus-
källan upp och ner. Runt om den upp och nervända lampan, är det 
svart, för dit når inga ljusstrålar 

 
Elev A ritar ljusstrålar i strålknippen med en spridningsvinkel av 30 grader 

ifrån ett flertal ljuspunkter på ljuskällan. Dessa strålar möts efter passage av 
linsen i korresponderande bildpunkter där strålarna har en infallsvinkel av om-
kring 30 grader. Linsen bryter strålarna som kommer från ljuskällan så att 
strålarna skär varandra i bildpunkter på bilden. I eleven skriftliga svar framgår 
att eleven nu förstått att en bild uppstår på skärmen. 
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Så hittills har lärandeprogressionen gällande ”bild” haft följande föränd-

ringar:  

holistisk bild 
(B21) 

 Flera punkter i ljuskäl-
lan (B22) 

 bildkonstruktion 
med strålknippe (B23) 

 
Elevens svar och figur kan tolkas som att den har idé S24 när det gäller strål-

begreppet, nämligen att ljusstrålarna sprids och möts i strålknippen av om-
kring 30 grader. Elevens skriftliga svar visar att eleven förstått att en bild upp-
står och figuren kan tolkas som att elev A nu har idé B23 för bildbegreppet, det 
vill säga att eleven delar upp ljuskällan i flera ljuspunkter och från varje ljus-
punkt går det ut ett flertal strålar i ett ljusknippe. 

Linsens funktion för elev A framgår av det skriftliga svaret där eleven menar 
att linsen skapar bilden, vilket tillsammans med figuren kan tolkas som att 
eleven har idé L23 när det gäller linsbegreppet. Orsaken är att ljusknippenas 
infallsvinkel till bildpunkterna på bilden är beroende av att linsen bryter ljus-
strålarna som faller in till linsen. 

 
Jämför vi förutsägelsen i fig. 4.13 med svaret i fig.4.14 kan vi se att ett tydligt 

lärande sker under arbetet med CPU. Elev A lär sig idén om att använda ljus-
stålknippen med många strålar och att rita dessa ifrån ett flertal ljuspunkter. 
Alla dessa strålknippen har dock en spridningsvinkel av bara 30 grader och 
efter linsen så möts dessa strålar i en infallsvinkel av bara 30 grader. Detta 
lärande innebär att elev A nu innehar en idé som kategoriseras som 
B23(=S24=L23). Eleven överger delvis idén om att ljusstrålarna bara är till för 
att visa i vilken riktning ljuset utbreder sig. Ljusstrålarna får en funktion som 
konstruktionshjälpmedel för bilden. Detta blir för eleverna uppenbart under 
arbetet med CPU-programmet och det syns i ovanstående dialog mellan ele-
verna där de upptäcker betydelsen av ljusstrålarnas skärningspunkter och att 
dessa har betydelse för bilden. 

Den idé som vi kallar kortfattat ”strålknippe” har stor resonans med alla ele-
ver och är mycket stabil över tiden. Med resonans menas att eleven tämligen 
lätt tar till sig idén och använder av sig den i kommande svar. Det ser vi även 
senare där samma idé kommer vid flera uppgifter och flera tidsfällen. Stabilt 
är en idé om eleven vid flera tillfällen använder sig av samma idé och dessa 
tillfällen är skilda åt i tid. 

Dock finns i dialogen under elevernas arbete med uppgiften indikationer på 
att eleverna inte helt övergett det holistiska synsättet. Det sker dock ett tydligt 
lärande hos elev A under arbetet med uppgift 4 och det viktigaste att notera är 
att eleven tar till sig idén om att använda flera strålar ifrån varje ljuspunkt och 
att dessa sprids i olika riktningar. Under lektion 4 får eleverna A och S även 
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arbeta med uppgift 4a och då lämnar elev A följande förutsägelse på uppgif-
ten, som bestod i att svara på vad som ögat kommer att se. 

Figur 4.16. Här visas ett elevexempel på idén om att använda ett flertal 
punkter på ljuskällan och bilden. (A, L4, U4a, Fö) 

 
A: Strålarna samlas ihop med hjälp av linsen. Ögat kommer att se en bild 

av ljus bild av lampan. Ögat blir bländat eftersom det tittar rakt mot ljuset. 
 
I denna förutsägelse använder sig elev A av ett flertal ljuspunkter, B23, på 

ljuskällan där det från varje punkt utgår strålknippen med ljusstrålar som spri-
der sig med en spridningsvinkel av 30 grader, S24. Alla strålar har en riktning 
mot linsen. Efter passage av linsen så möts ljusstrålarna i en till varje ljus-
punkten korresponderande bildpunkt och det sker med en infallsvinkel av 30 
grader, B23. 

Elevens svar tolkas som att eleven fortfarande i en ny förändrad uppgift har 
kvar idé B23. Ljuskällan kan delas upp i ett flertal ljuspunkter och från varje 
punkt utgår det ett flertal ljusstrålar i strålknippen med en utbredningsvinkel 
av 30 grader, idé S24. Linsens funktion är enligt eleven att bryta ljusstrålarna 
så att ljusstrålar som kommer från en punkt på ljuskällan möts i en bildpunkt 
på bilden. Elevens svar kategoriseras som idé L23.  

Elevens skriftliga svar kan tolkas som att eleven inser att en bild uppstår, 
men att eleven använder ordet ljusbild medför kan tolkas som att eleven inte 
riktigt vet vad skillnaden mellan ljus och bild är. Ljusets betydelse för en bild 
är inte helt klar. I denna förutsägelse visar alltså elev A att dess idéer om stråle, 
bild och lins är stabila sen föregående uppgift. 
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Efter att eleven lämnat in förutsägelsen av vad som ska inträffa under upp-
gift 4a får eleven lösa samma uppgift med hjälp av CPU programmet tillsam-
mans med elev S. Elev A:s skriftliga svar följer nedan. 

 
 

Figur 4.17. Ett elevsvar där eleven visar att uppdelning på punkter av 
ljuskälla och bild inte är konsekvent över tiden. (A, L4, U4a, S) 

 
A: Ögat ser en upp och nervänd bild av lampan. För att få en klar bild 
Ska strålarna ha möts först efter linsen. 

 
Här händer något överraskande. Elev A använder sig inte av idén ”strål-

knippe” utan går tillbaka till enstaka ljusstrålar ifrån ett flertal ljuspunkter på 
ljuskällan. Elev har tidigare vid flera tillfällen använt sig av idén med strål-
knippen, även i förutsägelsen på denna uppgift. Alla ljusstrålar har riktning 
mot linsen. Efter linsen bryts alla strålar mot en gemensam punkt. Oavsett 
vilken ljuspunkt på ljuskällan strålarna kommer ifrån slutar ljusstrålen i en och 
samma bildpunkt. Linsen bryter strålarna mot den gemensamma skärnings-
punkten. 

Att eleven använder sig av enstaka strålar från varje ljuspunkt på ljuskällan 
tolkas som idé S22 när det gäller idé om strålar. Att eleven även har idén om 
att ljuskällan kan delas upp i ett ändligt antal ljuspunkter medför att den visar 
indikationer på idé B22 när det gäller bildbegreppet. Elevens svar när det gäller 
linsbegreppet tolkas som att den har idén att strålarna bryts in linsen, L22. Dock 
kommer alla ljusstrålarna att brytas till samma punkt och det skiljer elevens 
svar från idé L22 där strålarna bryts till korresponderande punkter på bilden. 

Eleven ändrar i detta svar sin idé om bild, stråle och lins. Eleven går tillbaka 
till använda enstaka strålar ifrån varje punkt på ljuskällan. Vidare är det viktigt 
att notera att eleven inte kopplar varje punkt på ljuskällan med en till varje 
ljuspunkt korresponderande bildpunkt. Men det går att tolka elevens figur som 
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att i den punkt där alla strålar från linsen möts uppstår bilden. Detta innebär 
att det finns kvar spår av en holistisk idé på strålbegreppet. 

När vi tittar på elev A:s lärande under lektion 4 jämfört med under förtestet 
så är det tydligt att eleven tagit till sig idén om att ljuskällan kan delas upp i 
ljuspunkter och även att en bild inte är en helhet utan kan delas upp i bild-
punkter. Detta är stabilt, då eleven använder ett flertal ljuspunkter på ljuskäl-
lan under hela lektionen i alla förutsägelser och svar. Däremot har elev A inte 
fullständigt tagit till sig idén om att från varje punkt på ljuskällan utbreder sig 
ett flertal ljusstrålar i alla riktningar. Denna idé är inte stabil hos elev A ef-
tersom i det sista svaret på lektionen, svaret på uppgift 4a så använder eleven 
enstaka ljusstrålar. Det kan ses som en indikation på att eleven har parallella 
idéer, där den holistiska idén finns kvar. 

4.2.3 Elev A:s lärandeprogression under lektion 5 
Lektion fem består bara av en uppgift som eleverna lämnar förutsägelse 

och svar på. Dock består denna uppgift av två delar där den första delen är 
exakt samma uppgift som uppgift fyra under lektion fyra. 

Figur 4.18 Elevförutsägelse som är ett exempel på idén om strålknippen och 
samtidigt en ett till ett koppling mellan punkter på ljuskälla och 
bild. (A, L5, U5, Fö) 

 
A: Bilden på skärmen är skarp och ljus. Då skärmen är placerad som den 

är vid detta tillfälle. 
 
Elev A ritar i denna förutsägelse på uppgift fem ut ljusstrålar i strålknippen 

med en utbredningsvinkel av 30 grader och alla ljusstrålar har en riktning mot 
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linsen. Efter linsen fortsätter ljusstrålarna och vid bildpunkten så möts strå-
larna i en infallsvinkel av ca 30 grader. Ljusstrålarna som kommer ifrån en 
ljuspunkt möts i en och samma korresponderande bildpunkt. Linsen har som 
uppgift att bryta ljusstrålarna så att strålarna som kommer från en punkt på 
ljuskällan möts i korresponderande bildpunkt på bilden. 

Elev A ritar ut ljusstrålarna i strålknippen vilket tolkas som att eleven har 
idé S24. Det betyder också att elev A ger strålarna en viktig roll i bildkonstrukt-
ionen. Linsens funktion för elev A tolkas som att eleven har idén att linsen 
bryter ljuset så att ljuset från en punkt på ljuskällan samlas i en punkt på bil-
den, L23. 

När det gäller bildbegrepp ser elev A att både ljuskällan och bilden kan 
delas upp i flera distinkta ljuspunkter, B23. Vad gäller förändringar så visar 
svaret på första delen av uppgift 5 att: 
Eleven ändrar i denna förutsägelse på sin idé om strålar jämfört med det sista 

svaret på föregående lektion och ritar nu ut ett flertal ljusstrålar från varje 
punkt på ljuskällan. Stabilt är fortfarande att antalet bildpunkter på bilden är 
flera. Uppgiften med ett hinder framför linsen som fanns i förtestet återkom-
mer nu i lektion 5 och utgör den andra deluppgiften i uppgift 5. 

 

Figur 4.19. Elevförutsägelse från lektion 5 som visar att den holistiska idén 
på bild finns kvar. (A, L5, U5, Fö) 

 
A: Endast några strålar når fram till skärmen. De andra blockeras av hind-

ret. Det blir då mörkt på vissa delar av skärmen. Hela bilden syns då inte. 
Men är fortfarande skarp på de ställen där ljusstrålarna finns. 

 
Elev A delar nu upp ljuskällan i tre olika ljuspunkter där varje punkt sänder 

ut ljusstrålar i strålknippen med en spridningsvinkel av 30 grader. Detta kan 
tyda på att elev A nu har idé B23 för bildbegreppet. Dock visar eleven inte hur 
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den mellersta punkten når fram till skärmen så att en bild av hela ljuskällan 
syns på skärmen. Eleven anger tvärtom i sitt skriftliga svar att det blir mörkt 
på vissa delar av skärmen. Att eleven pratar om delar och menar att det blir 
mörkt på vissa delar tolkas som att eleven har en holistisk idé om bild, idé B21 
och alltså inte B23, idén om strålknippen. Eleven använder sig av ett flertal 
ljusstrålar från varje punkt på ljuskällan men kopplar inte ihop varje ljuspunkt 
med en bildpunkt på ljuskällan. Detta innebär att elev A har ide S24 när det 
gäller strålbegreppet, ett flertal strålar ifrån flera ljuspunkter på ljuskällan men 
dessa ljusstrålar möts inte i en till varje ljuspunkt korresponderande bildpunk-
ter. 

Elev A visar i denna förutsägelse på flera olika idéer när det gäller bild och 
strålbegreppet. Hindret i den andra deluppgiften gör det svårt för eleven att 
koppla ihop en ljuspunkt på ljuskällan med en korresponderande bildpunkt på 
bilden. Eleven visar därför indikationer i den andra delen av uppgiften på att 
den har ett holistiskt synsätt på bild, närmare bestämt att bilden när den utbre-
der sig genom det optiska systemet som en helhet och möter hindret framför 
linsen kommer att få mittendelen blockerad av hindret och alltså uppstår mör-
ker på vissa delar av skärmen. Eleven använder strålar för att påvisa riktning 
för dessa ljusdelar. Stabilt sedan tidigare lektion är att eleven använder sig av 
ett flertal punkter på ljuskällan. Däremot ändrar nu eleven sig återigen när det 
gäller antalet strålar ifrån varje punkt på ljuskällan och ritar nu återigen ett 
flertal strålar från varje punkt på ljuskällan. 
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När elev A lämnat in denna förutsägelse så får eleven tillsammans med elev 
S arbeta med uppgift 5 och programmet och under detta arbete med CPU pro-
grammet så uppstår följande dialog mellan forskaren (F), elev A och elev S. 

 
F: Vad ser ni nu? 
A: Bild av ljuskällan upp och ned 
F: Mm och det kommer sig av? 
A: Att de ljusstrålarna kommer dit och dom ditåt 

 
Elev A utrycker att bilden uppstår där ljusstrålarna skär varandra på skärmen. 

Det framkommer i elev A:s sista replik där eleven väljer orden 2kommer dit 
och dom ditåt2. Med det senare syftar elev A på att strålarna som kommer från 
olika riktningar, det vill säga från olika delar av ljuskällan, efter att ha brutits 
i linsen kommer att nå till alla delar av bilden. Elev A upptäcker alltså här att 
det kommer fram strålar till skärmen från alla punkter på ljuskällan. 
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Under lektion fyra började eleverna upptäcka betydelsen av strålarnas skär-
ningspunkter och nu upptäcker de att strålarna tar sig förbi hindret från alla 
ljuspunkter på ljuskällan och att linsen bryter strålarna så att skärningspunkter 
mellan ljusstrålarna uppstår. 
 

S: Det blir samma strålar kommer visst ner där 
A: Japp det gör dem men det kommer inte  

lika många strålar 
S: Det kommer därför den blir lite mörkare den är inte lika ljusare 

 
Elev S första replik här som nämner ”samma strålar kommer visst ner dit” 

kan tolkas som att den syftar på att strålar når till alla ställen på bilden från 
alla ställen på ljuskällan Vidare inser elev A att antalet strålar som kommer 
fram till skärmen inte är lika stort då hindret finns framför linsen och att antalet 
ljusstrålar påverkar ljusstyrkan. Eleverna undersöker betydelsen av antalet 
strålar som skär varandra i skärningspunkterna. 
Under tiden som elev A och elev S har denna diskussion så har de tillgång till 

uppgiften och kan då skriva ned sitt svar på frågan. Uppgift 5 består av två 
frågor och det svar som den lämnar på uppgift 5 visas i figur 4.20 och 4.21. 
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Elev A:s svar på uppgift 5 redovisas i nedanstående figur fig. 4.20. 

Figur 4.20. Elevsvar från lektion 5 som visar att eleven vid arbete med 
programet använder sig av strålknippen och distinkta punkter på 
ljuskällan. (A, L5, U5, S) 

 
A: Bilden är formad som ljuskällan upp och ner. Det är en klar och tydlig 

bild. Det är så då strålarna möts! 
 

Elev A ritar i detta svar på uppgift fem ut ljusstrålar i strålknippen med en 
utbredningsvinkel av 30 grader och alla ljusstrålar har en riktning mot linsen. 
Efter linsen fortsätter ljusstrålarna och vid bildpunkten så möts strålarna i en 
infallsvinkel av 30 grader. Ljusstrålarna som kommer ifrån en ljuspunkt möts 
i en och samma korresponderande bildpunkt. Elev A ritar också ut ett flertal 
ljuspunkter på ljuskällan. 

Detta tolkas som att elev A har idé B23(=S24=L23) när det gäller bild, stråle 
och linsbegreppen. Linsens funktion för elev A är att bryta ljuset så att ljus-
strålar som kommer ifrån en ljuspunkt bryts till en för varje ljuspunkt korre-
sponderande bildpunkt vilket stödjer idé L23 när det gäller linsbegreppet. 

Det som förändras hos elev A:s idéer om bild, stråle och lins från förutsägel-
sen på uppgift 5 är att eleven i detta svar inte visar tecken på den holistiska 
idén när det gäller bildbegreppet. Detta ses om en jämförelse görs med del-
uppgiften med hindret. Jämför vi med förutsägelsen på samma deluppgift så 
är idéerna stabila. 
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Figur 4.21. Elevsvar från uppgift 5 som visar att eleven har flera idéer om 
bild parallellt. (A, L5, U5, S) 

A: Alla ljusstrålar kommer ej fram. Bilden blir då mörkare men är fortfa-
rande lika tydlig. Strålarna från ljuskällans kan komma fram till skärmen. 

 
Elev A använder sig av ett flertal ljuspunkter på ljuskällan och från varje 

utbreder sig strålar i strålknippen med 30 graders utbredningsvinkel. Linsen 
bryter strålarna så att strålar från alla punkter på ljuskällan kommer fram till 
skärmen. Eleven ritar inte detta, men det framgår av elevens skriftliga svar. 
Detta svar kan tolkas som att eleven nu ser ljuspunkterna på ljuskällan och 
bildpunkterna på bilden som betydelsefulla för bildkonstruktion, S24, B23 och 
L23. 

Elevens idéer om bild, stråle och lins är nu stabila i denna deluppgift då de 
även är med i föregående deluppgift. I elevens förutsägelse på denna uppgift 
med hinder börjar den inse att strålar från alla delar av ljuskällan når fram till 
skärmen så att hela bilden syns. Eleven har lämnat den holistiska idén om 
bildbegreppet. 

Under lektion 5 använder elev A strålar i en annan funktion än under fört-
estet. Det har under lektion 4 och 5 skett en förändring av elevens idé om bild, 
stråle och linsbegreppet. Det är framför allt i svaret på andra deluppgiften av 
uppgift 5 som det framgår att strålarna används för att konstruera en bild av 
ljuskällan. Strålarna når då fram till alla bildpunkter. Eleven har under dialo-
gerna diskuterat betydelsen av strålarnas skärningspunkter och använder strå-
larna för att göra en tydlig koppling mellan en punkt på ljuskällan och en punkt 
på bilden. Denna punkt, upptäcker eleverna, är skärningspunkterna. Ljusstrå-
larna är nu kontinuerliga och påverkas bara av de olika delarna, som lins, i det 
optiska systemet. I denna andra funktion för strålarna, som konstruktions-
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hjälpmedel för bilden, återfinns idéerna S22 till S24. Ett av målen med under-
visningen i denna studie var att eleven skulle ta till sig idén om att använda 
flera strålar för att konstruera bilden, det vill säga använda flera strålar från 
varje ljuspunkt. 

Det är under arbetet med CPU vid lektion fyra som eleven lär sig att använda 
flera ljusstrålar i strålknippen av 30 grader och då växer idén S24 fram. CPU-
programmet har här en klar påverkan då programmet i sin uppbyggnad använ-
der sig av ljusstrålknippen med en utbredningsvinkel av 30 grader. Idén an-
vänder elev A sedan under kommande lektioner i studien. Dock ändrar den sin 
idé framför allt vid uppgifter med hinder framför linsen då eleven går tillbaka 
till den holistiska idén för bildbegreppet. Dock lär sig eleven av CPU pro-
grammet att använda ljusstrålknippen och denna idé blir framträdande hos ele-
vens idé om stråle. Det är inte bara vid ljuskällan som eleven ritar strålknippen 
utan även vid bildpunkterna. 

 

4.2.4 Elev A:s eftertest. 
Eftertestet består av tre uppgifter som berör denna studies begrepp och som 

är uppgifter med linser. Den första uppgiften med nummer 2 består av två 
delar uppgift 2a och 2b. 

Figur 4.22. Svar från eftertestet som visar att eleven använder sig av idén 
med strålknippen och distinkta punkter på ljuskällan. (A, E, U2a, 
S) 

Elev A ritar i detta svar på uppgift 2a ljusstrålar i strålknippen med en ut-
bredningsvinkel av 30 grader och alla ljusstrålar har en riktning mot linsen. 
Efter linsen fortsätter ljusstrålarna och vid bildpunkten möts strålarna i en in-
fallsvinkel av 30 grader. Ljusstrålarna som kommer från en ljuspunkt möts i 
en och samma korresponderande bildpunkt. Elev A ritar också ut ett flertal 
ljuspunkter på ljuskällan. 
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hjälpmedel för bilden, återfinns idéerna S22 till S24. Ett av målen med under-
visningen i denna studie var att eleven skulle ta till sig idén om att använda 
flera strålar för att konstruera bilden, det vill säga använda flera strålar från 
varje ljuspunkt. 

Det är under arbetet med CPU vid lektion fyra som eleven lär sig att använda 
flera ljusstrålar i strålknippen av 30 grader och då växer idén S24 fram. CPU-
programmet har här en klar påverkan då programmet i sin uppbyggnad använ-
der sig av ljusstrålknippen med en utbredningsvinkel av 30 grader. Idén an-
vänder elev A sedan under kommande lektioner i studien. Dock ändrar den sin 
idé framför allt vid uppgifter med hinder framför linsen då eleven går tillbaka 
till den holistiska idén för bildbegreppet. Dock lär sig eleven av CPU pro-
grammet att använda ljusstrålknippen och denna idé blir framträdande hos ele-
vens idé om stråle. Det är inte bara vid ljuskällan som eleven ritar strålknippen 
utan även vid bildpunkterna. 

 

4.2.4 Elev A:s eftertest. 
Eftertestet består av tre uppgifter som berör denna studies begrepp och som 

är uppgifter med linser. Den första uppgiften med nummer 2 består av två 
delar uppgift 2a och 2b. 

Figur 4.22. Svar från eftertestet som visar att eleven använder sig av idén 
med strålknippen och distinkta punkter på ljuskällan. (A, E, U2a, 
S) 

Elev A ritar i detta svar på uppgift 2a ljusstrålar i strålknippen med en ut-
bredningsvinkel av 30 grader och alla ljusstrålar har en riktning mot linsen. 
Efter linsen fortsätter ljusstrålarna och vid bildpunkten möts strålarna i en in-
fallsvinkel av 30 grader. Ljusstrålarna som kommer från en ljuspunkt möts i 
en och samma korresponderande bildpunkt. Elev A ritar också ut ett flertal 
ljuspunkter på ljuskällan. 
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Detta tolkas som att elev A har idé B23 (=S24=L23). Linsens funktion för ele-
ven är att bryta ljuset så att ljusstrålar som kommer ifrån en ljuspunkt bryts till 
en för varje ljuspunkt korresponderande bildpunkt vilket stödjer idé L23 när 
det gäller linsbegreppet. 

Elev A:s idéer om bild, stråle och lins är stabila sedan lektionerna. Här visar 
återigen eleven att den lärt sig använda strålar för att konstruera en bild och 
att strålar har en annan funktion än att bara visa ljusets utbredningsriktning. 
Återigen använder sig eleven av ljusstrålknippen med en spridningsvinkel av 
30 grader. 

 
I eftertestet återkommer också problemet med ett hinder framför skärmen 

som uppgift 2b och denna gång väljer eleven det skriftliga svarsalternativet att 
en ljussvag bild av hela ljuskällan syns på skärmen. 

Figur 4.23. Elevsvar från eftertestet som visar att den har idén med distinkta 
punkter på ljuskällan, men klarar inte att koppla ihop 
korresponderande punkter. (A, E, U2b, S) 

 
I denna uppgift ur eftertestet använder sig elev A av ett flertal punkter på 

ljuskällan som alla skickar ut ett flertal ljusstrålar i strålknippen av 30 grader. 
Eleven har även visat att bilden kan delas upp i tänkta bildpunkter och det 
valet av svarsalternativ visar att eleven inte har förståelse för att varje punkt 
på ljuskällan har en korresponderande bildpunkt på skärmen. Detta syns i att 
elev A inte kopplar ihop punkter på ljuskällan med korresponderande bild-
punkter på bilden, utan ljusstrålar från en punkt på ljuskällan når många olika 
punkter på bilden. 

Detta tolkas som att elev A har idén om att en bild kan delas upp i ett flertal 
ljuspunkter som alla sänder ut ljusstrålar och därför att elev A har idé S24 när 
det gäller strålbegreppet och idé B22 när det gäller bildbegreppet. För linsen 
bryter den ljusets strålar men inte så att en ljuspunkt får en korresponderande 
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bildpunkt och det innebär att elev A har idé L23 när det gäller synen på linsens 
funktion. 

Elev A visar sig i uppgift 2 på eftertestet ha parallella idéer då den använder 
sig av två olika idéer om strålar på liknande uppgifter. Dessa två uppgifter i 
eftertestet förekommer precis efter varandra. Det enda som skiljer uppgift 2 a 
från 2b är att i uppgift 2b finns ett hinder framför linsen. Här ser vi tydligt att 
elev A inte kopplar ihop strålarna ifrån respektive ljuspunkt till korresponde-
rande bildpunkt i utan visar indikation på idé S24. Elev A använder sig av två 
olika idéer för att svara på två liknande uppgifter inom en kort tidsperiod. 

Under hela studien så ändrar elev A på sina idéer om bild, stråle och linsbe-
greppet när den ställs inför problemet med hinder framför linsen. Stabilt är att 
eleven använder sig av ett flertal punkter på ljuskällan och använder sig av ett 
flertal ljusstrålar från varje av dessa punkter. Noterbart är att under hela stu-
dien så har alltid strålarna en utbredningsriktning från ljuspunkterna på ljus-
källan mot linsen. Eleven ritar inte ut strålar i andra riktningar trots att det är 
en idé eleven fått se under studien vid presentation av ”powerful ideas”, se 
metodavsnittet för mer information. Eftertestets tredje uppgift med en lins har 
också ett hinder framför linsen. Elevens svar redovisas i nedanstående figur. 
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Figur 4.24. Elevsvar från eftertestets transferuppgift där eleven visar att den 
har idéerna strålknippe och distiknta punkter vilka är ett till ett 
kopplade. (A, E, U6, S) 

Detta är eftertestets transferuppgift där elevens idéer testas i uppgifter som 
är nya för eleven och det som skiljer uppgift 6 från uppgift 2b i eftertestet är 
placeringen av hindret framför linsen. Eleven ritar ut ett flertal strålar i strål-
knippen med en spridningsvinkel av ca 30 grader. Strålarna utgår ifrån ett fler-
tal punkter på ljuskällan. Alla strålar har en riktning mot linsen. 

Elev A:s svar innehåller indikationer på att den har idé S24 (=B23=L23) ef-
tersom elev A använder sig av ett flertal ljuspunkter på ljuskällan, B23 och från 
var och en av dessa punkter går ett flertal strålar med en riktning mot linsen, 
S24. Linsens funktion är att bryta strålarna så att ljusstrålarna skär varandra i 
bildpunkter, L23. 

Nu förändrar eleven sin idé om bild och strålarna kopplar ihop en ljuspunkt 
på ljuskällan med korresponderande bildpunkt på bilden. Stabilt är elevens idé 
om strål- och linsbegreppet, då eleven ritar strålknippen och linsen bryter strå-
larna så att skärningspunkt mellan strålarna uppstår. 

Tolkningen utifrån resultaten av hela studien är att elev A inte har klart för 
sig under eller efter studien skillnaden mellan ljus och bild inom geometrisk 
optik. Det är inte helt tydligt om eleven inser skillnaden mellan en upplyst 
skärm och en bild på skärmen. Med bild avses här en bild inom fysiken. En 
tolkning av resultaten är att elev A inte insett att det inom fysiken krävs ett 
optiskt system för att få en bild. Det är vid uppgifter med hinder framför linsen 
som eleven ändrar sina idéer om bildbegreppet. 

Ett optiskt system kan bestå av linser eller pinhole som påverkar antalet strå-
lar och/eller ljusstrålarnas riktning. Optisk geometri är en abstrakt komplex 
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modell där en ljuskälla beskrivs med ett oändligt antal ljuspunkter som sänder 
ut oändligt antal ljusstrålar i alla riktningar och där några av dessa krävs och 
måste påverkas av det optiska systemet. Vidare måste varje punkt på ljuskäl-
lan kopplas ihop med respektive bildpunkt. Ljuspunkter och ljusstrålar är två 
svårigheter för elever. Elev A använder sig av fler ljusstrålar ju längre studien 
pågår vilket visas i ovanstående exempel. Dock återkommer den holistiska 
idén även under lektion fem vilket stärker tolkningen att elev A inte tydligt 
inser skillnaden mellan ljus och bild. Under eftertestet uppgift 2 släpper elev 
A på idén att med ljusstrålar koppla ihop en ljuspunkt med en korresponde-
rande bildpunkt. 
 

I nedanstående tabell 4.2 presenteras vilka idéer om begreppen bild, stråle 
och lins som återfinns över hela studiens tid från förtest till eftertest hos elev 
A och i vilken tidsordning. För mer beskrivning av kategorierna se tabell 4.1. 
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B23     X X  X X X  X 

B22      X    X  

B11 
B21 

 X     X     

L23    X X  X X X  X 

L22      X    X  

L21            

L11 X X X         

S24    X X  X X X  X 

S23       X   X  

S22      X      

S11 
S21 

 X X         

Tid 
punkt 

F 
 

F 
 

L4 L4 L4 L4 
 

L5 L5 E 
 

E 
 

E 
 

Uppgifts 
Nr 

2 6 4 4 4a 4a 5 5 2a 2b 6 

Förutsä-
gelse/svar 

Fö Fö Fö S Fö S Fö S S S S 

Tabell 4.2  Elev A:s idéer om begreppen bild, lins och stråle över studiens 
tid. Kolumnen längst till vänster anger idéernas namn, se kapitel 
4.1. Raden längst ned anger om det är förutsägelse(Fö) eller 
svar(S) efter undervisning. Raden näst längst ned redogör för 
uppgiftens nummer och tredje raden nedifrån anger tidpunkt 
under studien som eleven mött uppgiften, F står för förtest, L för 
lektion och E för eftertest. 
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I ovanstående tabell kan man se att eleven i förtestet har en holistisk idé om 
bildbegreppet men efter att ha mött CPU programmet under lektionerna visar 
elev A under lektion 3 på att ha tagit till sig idén om ett flertal bildpunkter. 
Senare under lektion 5 återgår eleven till ett holistiskt tänkande om bild. Ele-
ven möter i denna lektion en exakt likadan uppgift som under den tidigare 
lektionen fyra. Denna tolkning bygger på att eleven talar om att det uppstår 
mörka delar på skärmen. I eftertestet så använder sig elev A återigen av idé 
B22 och delar upp ljuskällan i ett flertal ljuspunkter. Eleven utvecklar under 
studien idén om att använda ett flertal ljuspunkter på ljuskällan och detta sker 
i samband med att eleven använder sig av idén om strålknippe. Eleven visar 
dock under studien inte klart om den har förstått vad en bild inom fysiken är. 
Vad är det som skiljer ljus från bild? 

 
När det gäller elevens utveckling av strålbegreppet så sker under studien en 

tydlig förändring från att använda strålar i huvudsak visa ljusets utbrednings-
riktning till att vara en del av bildkonstruktion. Den lär sig använda strålknip-
pen, där ett flertal strålar sprider sig från varje punkt på ljuskällan för att mötas 
i korresponderande punkter på bilden. Detta lärande sker direkt vid mötet med 
idén i samband med arbete med CPU. 

 
Elevens idé om linsens betydelse för ljusstrålarna påverkas också under stu-

diens gång och detta sker parallellt med att eleven börjar använda sig av idén 
med strålknippen. Linsen får för eleven en funktion att bryta strålarna och 
denna brytning sker så att en bild uppstår. 

4.2.5 Sammanfattning av idéer som förekommer hos elev A. 
Under studien kan följande noteras som särskilt betydande idéer som före-

kommer hos eleven: 
• Idéerna som eleven har före undervisning och som är ett resultat 

av tidigare erfarenheter kan sammanfattas som holistisk bild när 
det gäller bildbegreppet, lins som förstoringsglas, strålar som an-
vänds i allmänhet för att visa ljusets utbredning. 

• Lärandet och tydligaste förändringar under studien är när eleven 
tar till sig idén om strålknippe och det får konsekvenser samtidigt 
för bild-, lins- och strålbegreppet. Eleven tar till sig strålknippe idén 
direkt efter första presentationen och den använder sig sedan ele-
ven av framöver under (lektion 4 lektion 5  Eftertestet). Idén 
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tar till sig idén om strålknippe och det får konsekvenser samtidigt 
för bild-, lins- och strålbegreppet. Eleven tar till sig strålknippe idén 
direkt efter första presentationen och den använder sig sedan ele-
ven av framöver under (lektion 4 lektion 5  Eftertestet). Idén 
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är alltså stabil över tid och även då eleven möter en transferuppgift 
under eftertestet. 
Uppgiftens kontext påverkar eleven. Detta syns exempelvis i upp-
gift utan hinder i relation till uppgift med hinder. 

• Elevens idéer för bild, stråle och lins förändras men ingen veten-
skaplig idé påvisas. Detta visas i slutet av kapitel 4.1.1 + 4.1.2 + 4.1.3 

• Gamla idéer kommer ibland tillbaka och kan medföra att det finns 
flera idéer samtidigt hos eleven. Detta kan bero på en osäkerhet 
hos eleven eller på att uppgifterna är nya. 

• Programmets uppbyggnad har mycket stor betydelse för elevens 
idéer och förändringen av dessa. Det syns tydligt när eleven möter 
funktionen ”sätta ut strålar” i programmet. 
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5. Diskussion och konklusioner 

I detta kapitel diskuteras studiens metod och resultat och desutompresenteras 
konklusioner av studien framförs. 

5.1 Metoddiskussion  

Syftet med en lärandeprogressionstudie är att följa lärandet medan det sker. 
Att samla data om elevernas idéer medan elevernas lärande pågår är grunden 
i metoden och för det ändamålet så ger videofilmningen en möjlighet att fånga 
in situationen med både bild och ljud. Kvalitén på ljudet är viktig för att kunna 
fånga elevernas diskussion. I denna studie spelades elevernas samtal in via en 
mikrofon placerad mellan eleverna och det innebär att båda elevernas röster 
spelas in på samma kanal. 

Videofilmning av eleverna innebar en ny situation för eleverna som de inte 
var vana vid sedan tidigare i en lärandesituation. Detta kunde påverkat elever-
nas agerande om de tänkte på att kameran såg och hörde allt. Då kan kameran 
medföra att de begränsar sina uttalanden. Dock uttryckte alla elever i denna 
studie att de inte tänkte på kameran under lektionerna. Den blev en naturlig 
del av den lärandemiljö som studien utfördes i. Eleverna fann uppenbarligen 
en trygghet i att de arbetade med en känd och självvald kompis. Nytt för dem 
var även att forskaren var närvarande under undervisningen men inte som lä-
rare utan hade rollen som intervjuare. 

Elevernas diskussion och skriftliga svar analyserades med en iterativ herme-
neutisk ”interpretation” metod (Roth 1995 och Petri). Metoden innebär att 
forskaren med hjälp av ett kategorisystem uppbyggt på tidigare forskning tol-
kar transkriptet över elevernas diskussion och deras skriftliga svar. I den första 
preliminära tolkningen kopplas alltså transkript av elevernas samtal och skrift-
liga data till kategorierna i kategorisystemet. Hela studiens data analyseras och 
ett antal idéer framträder då. Hur dessa förändras är grunden i lärandeprogress-
ionen. Kategorisystemet ses sedan över så att gränserna mellan kategorierna 
är tydliga. Den preliminära tolkningen studeras sedan tillsammans med andra 
forskare vilket innebär att analys processen upprepas och resultatet därigenom 
valideras. Det som då studeras är om eleverna sammantaget ger uttryck för en 
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idé inom kategorisystemet. Att upprepa tolkningsproceduren och att flera fors-
kare är del av analysprocessen säkerställer en högre reliabilitet.  

 Begreppen bild och bildformering är två begrepp nära kopplade till varandra 
och skillnaden mellan dem som presenterats inom tidigare forskning är inte 
tydlig. I denna studie valdes att fokusera på begreppet bild. Begreppet bildfor-
mering är kopplat till själva konstruktionen av bilder och kommer alltså indi-
rekt in i studien. Det krävs en konstruktion av bilden för att en bild ska kunna 
framträda. 

Elevernas förutsägelse medförde också en möjlighet att komma nära deras 
lärande i situationen och att studera elevens idé precis före deras arbete med 
datorprogrammet. Denna idé kan sedan jämföras med elevens idé efter arbetet 
med datorprogrammet som syns i elevens svar.  

Metoden och arbetssättet för eleverna under studien med förutsägelse innan 
arbetet med datorn och sedan att få lämna svar efter arbetet upplevdes även 
som positivt av eleverna då det var annorlunda mot ordinarie undervisning. 
Eleverna visade i intervjuerna under lektionerna att de upplevde att de faktiskt 
fick sätta ord på sina tidigare idéer genom arbetet med förutsägelserna. Ele-
verna var positivt inställda till deltagandet i studien och fann upplägget som 
lärorikt. 

5.2 Etiska överväganden 

Alla elever som deltog i undersökning informerades om hela studiens upp-
lägg under förtestet. De anmälde sig frivilligt till studien och valde själva vem 
de skulle samarbeta med. Deras föräldrar lämnade ett skriftligt medgivande då 
alla elever var under 18 år vid studietillfället. Därmed uppfylls de etiska krav 
som ställs på en studie av detta slag när det gäller frivilligt deltagande
 

 

5.3 Resultatdiskussion 

Tidigare forskning efterfrågade studier i detalj av elevers lärande i optik och 
då gärna med datorstöd och även studier där elever arbetar i grupp. Denna 
studie möter detta behov. I studien samtalar eleverna om uppgifterna och kom-
mer fram till en gemensam idé. I dialogen mellan eleverna uppstår den ge-
mensamma idén och det är intressant att studera dialogen. Troligen är inte det 
svar som eleverna skriver ned och som är en grund för den kategoriserade 
idén, lika starkt förankrad hos båda. Flera resultat ur elevernas förtest stödjer 
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tidigare forskning när det gäller elevernas tidigare idéer om begreppet bild.  
Den tidigare forskningen har funnit att den holistiska föreställningen är den 
vanligaste bland elevers tidigare föreställningar (Dedes, 2005; McRobbie & 
Tobin, 1997). Holistiskt synsätt på bild och bildkonstruktion är en stark idé i 
aktuell studie som eleven även kommer tillbaka till under studien. Det är inte  
konstigt att denna idé är stark hos människor. Vi ser och uppfattar bilder som 
helheter och det är ett stort kognitivt steg att ta att tänka sig att bilder kan delas 
upp i delar. Att det som vi uppfattar med våra sinnen som en helhet ska nu 
tänkas vara uppbyggt av mindre enheter. Troligen släpper inte eleverna heller 
denna idé bara för att de lär sig nya idéer genom undervisningen. Nya idéer 
läggs parallellt hos eleven. Posner, Strike, Hewson och Gertzog (1982) tanke 
om begreppsutbyte genom att eleven får undervisningen känns främmande i 
ljuset av denna studie. För resultatet i denna studie visar att eleven har kvar 
sin holistiska idé beskriven enligt B11 även efter undervisning. Det syns i tabell 
4.2 under lektion 5 som idé B21. Det är ett stort steg att ta för skolan att dess 
roll inte är att byta ut föreställningar utan att möjliggöra alternativa vetenskap-
liga föreställningar som på sikt kan komplettera deras initiala idéer om de inte 
har vetenskaplig grund. Olika föreställningar har olika styrka i olika kontexter. 
I vardagens kontext fungerar ett holistiskt synsätt väl. Detta tar även Mortimer 
(1995) upp och menar att för den vardagliga kommunikationen så fungerar ett 
mindre precist synsätt på ljusets utbredning.   

Det finns ett behov att fundera över undervisningsstrategier för att synliggöra 
tidigare föreställningar och därefter bestämma vilket innehåll undervisningen 
ska ha för att möta denna föreställning. Undervisningen skall ge eleverna möj-
lighet att kunna konstruera de nya föreställningarna. I denna studie prövas bara 
en undervisningsmetod och det är datorstöd och ett program som bygger på 
ett konstruktivistiskt synsätt på lärande. Hur en lärarledd undervisning skulle 
ha påverkat elevernas idéer är något som hade varit intressant att undersöka. 
Vilken metod skall läraren använda för att möta elevernas tidigare föreställ-
ningar som en holistisk föreställning om bildbegreppet? 

När det gäller begreppet stråle så har tidigare forskning funnit att elever har 
föreställningen att ljuset utbreder sig längs räta linjer D. S. Heywood (2005, 
p. 1463). I denna studie dominerade idén om att strålar visar ljusets utbred-
ningsriktning. Ofta ritar eleverna räta linjer för utbredning av ljuset och då är 
denna idé nära tidigare forskning. Att riktningen är utritad med räta linjer kan 
innebära att ljuset rör sig längs dessa räta linjer. Det som denna studie funnit 
men tidigare forskning inte nämner är att strålar används bara för att visa i 
vilken riktning ljuset utbreder sig. Detta visar sig till exempel genom att strå-
larna inte är kontinuerliga utan antalet strålar före en lins inte är det samma 
som antalet strålar efter linsen, se figur 4.13. Eleven ritar ut strålarna för att 
visa att ljuset utbreder sig till och ifrån linsen. Om eleven har denna idé så blir 
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det svårigheter vid undervisning om bildformering. I undervisningen om bild-
konstruktion är en grundförutsättning att strålarna är kontinuerliga ifrån ljus-
källan till bilden. 

Speciellt går det att se när eleverna passerar ett lärandehinder. Ett lärande-
hinder är en ämnesanknuten kunskap eleverna måste förstå och ta till sig för 
att komma vidare och utveckla en ny idé. Vid studier av transkripten blir det 
tydligt när eleverna gemensamt plötsligt når över ett lärandehinder. Ett exem-
pel på detta visas i transkriptet på sidan 71, där eleverna gemensamt kommer 
fram till att en del strålar från varje punkt på ljuskällan tar sig förbi hindret 
framför linsen. Detta är på grund av att ljuset utbreder sig i alla riktningar. 
Detta är ett konkret exempel på att här händer något hos eleverna och deras 
tidigare idé utmanas. Eleverna konstruerar en ny idé som resultat av undervis-
ningen. Detta är något som är centralt för skolans optikundervisning att ele-
verna ges möjligheter konstruera nya idéer. Här konstruerar de en idé som 
även ger eleven möjligheter att se ljusets utbredning i bildformering på ett nytt 
sett. Ljuset utbreder sig i alla riktningar från ljuskällan. 

Det visar sig att elevens idéer är kontextbundna i denna studie. Det syns 
tydligt i denna studies uppgifter med linser där skillnaden mellan två uppgifter 
är ett hinder framför ena linsen. Eleven ändrar då sin idé till någon den använt 
tidigare och det bör betyda att dessa tidigare idéer är mer stabila. När eleven 
ställs inför en ny kontext så är den stabila idén den starkaste. Detta är ytterli-
gare en indikation på att eleverna har parallella idéer.  

Ett tydligt resultat i denna studie är elevernas lärande av idén med strål-
knippen. När detta introduceras under lektionerna som en funktion i CPU-
programmet så tar eleverna till sig idén. Vid introduktionen för eleverna så får 
de även se att strålknippets utbredningsvinkel kan ändras från 30 grader till 
360 grader. Detta kräver dock att eleverna aktivt gör något med programmet. 
Detta tar inte eleverna till sig. Vilket kan tolkas som att det är viktigt vad som 
sker på skärmen i första momentet när eleverna interagerar med programmet. 
Detta är något att beakta för programkonstruktörer och lärare som använder 
programmet. Det är viktigt var olika funktioner finns i menyerna och hur in-
troduktionen av dessa utformas. I denna studie har inte denna del studerats 
men det är ändå tydligt att det är viktigt vad eleverna får och vad som visas av 
programmet vid interaktion med programmet. 

Eleverna når under studien ett visst lärande, något som främst blir synligt 
när de börjar anta idéen om att ljuskälla och bild kan delas upp i punkter och 
kopplas samman med hjälp av en oändlig mängd strålar. Eleverna tar inte helt 
till sig idén och detta visar på att ämnesområdet är komplext och består av 
flera lärandehinder. Några lärandehinder hittades, exempelvis att elever an-
vänder strålar bara för att påvisa ljusets utbredningsriktning. Att identifiera 
dessa hinder för lärande är ett viktigt resultat för undervisningen. Det är också 
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ett arbete som bör fortsätta inom naturvetenskaplig didaktisk forskning. Dess-
utom har studien fyllt det forskningsgap som påvisades 1.1.3 om att det behövs 
studier som på djupet undersöker elevers lärande vid undervisning i optik och 
då gärna när eleverna har stöd av IKT. 
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ett arbete som bör fortsätta inom naturvetenskaplig didaktisk forskning. Dess-
utom har studien fyllt det forskningsgap som påvisades 1.1.3 om att det behövs 
studier som på djupet undersöker elevers lärande vid undervisning i optik och 
då gärna när eleverna har stöd av IKT. 
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6. Implikationer 

Ett av de tydligaste resultaten av studien är uppbyggnaden av programmets 
påverkan på elevernas lärande. Eleverna tar till sig strålknippebegreppet 
ganska snabbt efter att det introduceras och denna idé blir stark hos eleverna. 
De använder sedan idén i många olika kontexter. Denna studie är inte genom-
förd i en undervisningspraktik och i en sådan uppstår andra faktorer som på-
verkar. Därför kan en fortsättning på detta projekt vara att undersöka elevers 
lärande i en undervisningssituation. I en sådan har elever även tillgång till lär-
oböcker. 

 

6.1 Implikationer för kommande forskning 

Denna studie är fokuserad på elevers lärande inom optik och gav dem under-
visning genom arbete med ett datorprogram och uppgifter, men även genom 
att vissa ”powerful ideas” gavs ut. En intressant aspekt för kommande forsk-
ning är att undersöka och komma med förslag på en undervisningspraktik där 
resultaten av denna studie placeras i en skolkontext. Bildformering är ett 
centralt område inom optiken men denna studie visar att eleverna bara når en 
begränsad förståelse av den vetenskapliga bilden. En kritisk punkt och ett lä-
randehinder är att ljuset utbreder sig i alla riktningar med oändligt antal strålar 
från varje punkt på ljuskällan. Hur kan undervisning, läroböcker och datorn 
som hjälpmedel förhålla sig till detta lärandehinder? En undersökning av lär-
oböckers presentation och innehåll när det gäller att möta detta lärandehinder 
är något som saknas. 

Att undersöka och identifiera fler lärandehinder inom naturvetenskapen och 
hur undervisning, läroböcker samt datorn som hjälpmedel kan möta dessa och 
stödja eleverna i sitt lärande är en utmaning för framtida forskning. Detta ar-
bete har bara påbörjats. 

I resultatdelen redovisas resultat ifrån en grupp med två elever. Detta resultat 
är uppenbart inte grundat i ett så stort urval av elever att det går att dra långt 
gångna slutsatser , utan syftet med studien är att gå på djupet med ett fall och 
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visa hur en lärandeprogression kan se ut. Det studien visar är exempel på lä-
rande progressioner som existerar. Eleverna har ändrat på sin idé om att bild 
är något som förflyttar sig som en helhet i rummet till något som kan delas 
upp i punkter. Eleverna har lämnat en holistisk idé. 

Det betyder att ytterligare forskning behövs för att finna flera lärandepro-
gressioner och för att söka möjliga förklaringar till dessa. ”One swallow does 
not make a summer, but one swallow does prove the excistence of swallows” 
(Anzai & Simon, 1979, p. 136). Resultaten av föreliggande studie visar på 
exempel på lärandeprogressioner inom optik men bara för några av optikens 
begrepp. Andra lärandeprogressioner kan framträda om andra undervisnings-
metoder används. 

I denna studie fokuserar vi på individens lärande men det finns andra 
aspekter som framkommer. Elevernas kommunikation och språk är delar som 
kunde analyserats med andra metoder. Det är i denna studie två elever som 
samarbetar med en dator. I detta samarbete utvecklas exempelvis ett språkspel. 
Eleverna bygger upp ett gemensamt språk och kommunikation. I denna studie 
betraktas det som eleverna tillsammans genom diskussionen kommer fram till 
som en gemensam idé. Alltså har språket en stor betydelse i studien. Tran-
skripten hade kunnat analyseras med fokus på att studera kommunikationen 
ur andra synvinklar. Vem och vad som för kommunikationen framåt och vil-
ken funktion datorn har som medierande verktyg. Hur förändrats elevernas 
språk, språkbruk och val av ord som de använder allteftersom studien fortlö-
per. Det finns möjligheter alltså möjligheter att analysera denna situation uti-
från andra perspektiv exempelvis sociokulturellt perspektiv. Leach och Scott 
(2003) diskuterar i sin artikel om hur olika perspektiv tillsammans kan upplysa 
vår förståelse av undervisning och lärande i naturvetenskap. Denna lärande-
progressionstudie ger inte svar på alla frågor men bidrar till ett exempel på en 
lärandeprogression som sker när elever påverkas av undervisning inom optik. 

Ett annat intressant område att undersöka när det gäller detta är hur läro-
böcker möter elevernas tidigare föreställning om holistiskt synsätt. En inven-
tering av aktuella läromedels upplägg för att möta denna föreställning vore 
intressant att genomföra. Dessutomskulle man kunna fokusera på utprövning 
av nya läromedel för att stödja eleven i hens intellektuella arbete med att byta 
ut sina föreställningar eller konstruera nya parallella föreställningar. 
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6.2 Implikationer för praktiken. 

 
Denna studie har betydelse för praktiken inom optikundervisning. Upplägget 

av elevernas arbete tilltalade eleverna när de reflekterade över sitt eget lärande 
och de såg det som positivt att först få lämna en förutsägelse innan de började 
använda datorn. Detta kan ses i kontrast till att eleven direkt får arbeta med 
uppgifter och datorn. I implementeringen gäller det inte bara att fundera över 
undervisningsupplägg utan även hur datorprogrammet presenterar ämnesin-
nehållet. Hur ser funktionerna ut? Vad händer vid de olika möjligheterna till 
interaktion med datorprogrammet. Vilka uppgifter skall användas? Att det kan 
ha betydelse för elevernas lärande är ett tydligt resultat av denna studie. Det 
är då som lärarens ämneskunskaper är viktiga för att kunna värdera program-
mets ämnesinnehåll. Dessutom är ämnesdidaktiska kunskaper viktiga för att 
se hur programmets funktioner kan användas för att påverka elevernas lärande 
positivt och hjälpa eleverna konstruera nya idéer. En kunskap hos läraren om 
elevernas tidigare föreställningar krävs också för att avgöra om detta ämnes-
innehåll är anpassat för eleverna.  

Studiens upplägg uppmuntrar också att eleverna att samtala om fysik. Det 
var omtyckt bland eleverna att få diskutera och komma fram till en förutsä-
gelse. De fick sätta sig in i uppgiften och enligt eleverna gav det dem en annan 
förståelse av fysiken. Genom att få prata fysik fick också båda eleverna en 
annan möjlighet att förstå vad uppgiften bestod i. 

Tidigare forskning visar att strålarnas betydelse för eleverna oftast inte är 
entydig och att strålar kan ha olika betydelser. En viktig punkt inom bildfor-
mering där strålarna har betydelse, är att strålarna från ljuskällan utbreder sig 
i alla riktningar. Ett av studiens resultat var att eleverna tog till sig en del av 
programmets konstruktion, nämligen där strålarna bara visades i en spridning-
svinkel av 30 grader istället för i 360 grader. Oftast presenteras tidigt inom 
optikundervisning och läroböcker hur ljus utbreder sig i linjärt i alla riktningar 
ifrån en ljuskälla. Denna presentation är oftast mycket kortfattad och stödjer 
inte tillräckligt elevernas begreppsbildning om ljusets utbredning från en ljus-
källa. Detta är ett kritiskt moment när det gäller att hjälpa eleverna skapa sin 
förståelse för processen kring bildformering. Det är ett abstrakt intellektuellt 
lärandehinder som eleverna måste ta sig över för att kunna närma sig den ve-
tenskapliga föreställningen av bildkonstruktion. I många läroböckers presen-
tation av detta stoff så reduceras utan ingående motivering antalet strålar från 
oändligt till några relevanta strålar. Det som sedan används i böckernas pre-
sentation av optikens fenomen är det minimala antalet strålar som behövs för 
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att konstruera en bild. Det har visats genom denna studie att den kunskapen 
oftast ger ett begränsat användningsområde vilket syns i uppgifter där ett hin-
der placeras framför linsen. Här måste eleverna ha en djupare kunskap inom 
bildkonstruktion. Att eleverna lär sig att med bara relevanta strålar konstruera 
en bild ger en begränsad förståelse för området bildformering. 
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Optik 

 
 

Generellt gäller för alla uppgifter. 
• ”Ljuskällan” lyser överallt där det är grått.  
• ”Hinder” är ogenomskinliga skivor.  
• ”Skärm” är delvis genomskinliga skivor. 

 

Uppgift 1 

En person observerar ett föremål. En lampa lyser i rummet. Förklara hur 

personen kan se föremålet. 

 

Rita i bilden och förklara med egna ord! 

____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________________________________________________________ 
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Uppgift 2 

 
 

 
 

En ljuskälla placeras framför en konvex lins och bilden av ljuskällan 
återges på en skärm. Hela ljuskällan (allt som är grått) sprider ljus. 
Allt som är Bilden som syns på skärmen är skarp.  

 
a) Hur ser bilden ut på skärmen? Rita i bilden och förklara 

med egna ord! 
 

____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________________________________________ 

 
 
 

103 
 
 
 
 

b) Vad händer med bilden om vi placerar ett hinder framför 
linsen som täcker en del av linsen? 

 
 
 

Rita i bilden och ringa in det svarsalternativ du anser vara riktigt! 
Hela ljuskällan (allt som är grått) sprider ljus. 

 
 

1. En ljussvag bild av hela ljuskällan syns på skärmen. 
 
2. En bild av delar av ljuskällan syns på skärmen. 
 
3. En skugga syns i mitten av skärmen. 
 
4. Ingenting syns på skärmen. 
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c) Vad ser vi om vi tar bort skärmen och ögat är placerat i läge 
E eller F? 

 

 
 

 
Rita i bilden och ringa in det svarsalternativ du anser vara riktigt! 

Hela ljuskällan (allt som är grått) sprider ljus. Notera också att hindret 
är borta. 

 
 
1. Kraftiga ljusstrålar. 
 

2. Om inte ljuset reflekteras mot någonting så ser vi ingenting alls. Lju-
set måste reflekteras för att vi ska se något. 

 
3. En skugga av hindret. 
 
4. Vi ser en del av bilden av ljuskällan? 
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Uppgift 3 
 

 
 
 

a) Vad ser man på skärmen om du placerar ett ”pinhole” (en mycket 
liten rund öppning i ett hinder) mellan ljuskällan och skärmen? Hela 
ljuskällan (allt som är grått) sprider ljus. 

 
 Rita i bilden och förklara med egna ord! 

____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________________________________________ 
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Uppgift 3 
 

 
 
 

a) Vad ser man på skärmen om du placerar ett ”pinhole” (en mycket 
liten rund öppning i ett hinder) mellan ljuskällan och skärmen? Hela 
ljuskällan (allt som är grått) sprider ljus. 

 
 Rita i bilden och förklara med egna ord! 

____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________________________________________ 
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b) Vad händer om du ökar storleken av öppningen i pinholet? Hela 

ljuskällan (allt som är grått) sprider ljus. 
Rita i bilden och förklara med egna ord! 
 

____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________________________________________ 
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c) Hur förändras skärmens utseende om pinholet flyttas närmare A? 
 

Förklara med egna ord! 
 

____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________________________________________ 
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b) Vad händer om du ökar storleken av öppningen i pinholet? Hela 

ljuskällan (allt som är grått) sprider ljus. 
Rita i bilden och förklara med egna ord! 
 

____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________________________________________ 
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c) Hur förändras skärmens utseende om pinholet flyttas närmare A? 
 

Förklara med egna ord! 
 

____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________________________________________ 
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Uppgift 4 
 

En lampa är tänd och fäst intill en liten öppning på ett kort. 

a) Vad kan observeras på en skärm som placeras mitt emot kortet (se 

figuren)  

 

 

Rita i bilden och förklara med egna ord! 
 
 
_________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_____________ 

 

 
 

Lampa 

Kort 

Skärm 
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b) Om vi flyttar den tända lampan en bit bort från kortet, hur påverkar det då 

utseendet på skärmen (se bild nedan)? 

 

 

 
Rita i bilden och förklara med egna ord! 
 
 
_________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_____________ 
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Uppgift 4 
 

En lampa är tänd och fäst intill en liten öppning på ett kort. 

a) Vad kan observeras på en skärm som placeras mitt emot kortet (se 

figuren)  

 

 

Rita i bilden och förklara med egna ord! 
 
 
_________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_____________ 

 

 
 

Lampa 

Kort 

Skärm 
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b) Om vi flyttar den tända lampan en bit bort från kortet, hur påverkar det då 

utseendet på skärmen (se bild nedan)? 

 

 

 
Rita i bilden och förklara med egna ord! 
 
 
_________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_____________ 
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Uppgift 5 

En person observerar ett föremål. En lampa lyser i rummet. Förklara hur 

personen kan se föremålet. 

 

Rita i bilden och förklara med egna ord! 

____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________________________________________________________ 
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