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Abstract 

One important goal of science education is to help students develop an ade-

quate understanding of what science is and how it is done. An understanding 

of science includes epistemic beliefs. Epistemic beliefs are individuals’ beliefs 

about the nature of knowledge, how knowledge is constructed, and how 

knowledge can be justified. The epistemic beliefs are theoretically described 

as existing on a continuum ranging from naïve to sophisticated. Students’ 

epistemic beliefs have been shown to relate to various facets of learning. 

Despite the importance of epistemic beliefs, it remains a notoriously tricky 

construct to study. Building on the literature on epistemic beliefs, epistemic 

practices, and epistemic cognition, the overarching purpose of this thesis is 

to contribute to our knowledge and understanding of the role played by epis-

temic beliefs within the context of science education. The thesis intended to 

answer the following three general questions within a scientific context: 

1) What prerequisites for drawing conclusions about epistemic beliefs 

are given based on the choice of questionnaire as a measurement 

method, including its design and content? 

2) What is the relation between students’ epistemic beliefs and other 

phenomena that are important in learning situations? 

3) What is the relation between students’ epistemic beliefs and their 

epistemic practices? 

The studies used both quantitative and qualitative methods to examine stu-

dents’ epistemic beliefs and epistemic practices. Data sources included ques-

tionnaires, video and screen observations, and semi-structured interviews. 

Participants in the studies were students in Grade 5-11 in Sweden and Ger-

many. A series of four papers address the purpose of the thesis and respond 

to the three general questions. The first paper investigated relations between 

students’ epistemic beliefs and perceived classroom characteristics and 

whether differences could be found between the two countries. The second 

paper attempted to investigate the relative importance of epistemic beliefs 

dimensions for predicting achievement goals in Grade 5 through 11, in both a 

cross-sectional and a longitudinal study. The third paper explored the rela-

tionships between students’ scientific epistemic beliefs, their problem-

solving process, and the quality of solutions produced by students. Finally, 

the fourth paper described students’ epistemic practices of problem solving 

in science and their sense making in the moment in order to deepen the un-

derstanding of the process of the students’ epistemic cognition. 
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In relation to the first question, results show that students’ surveyed epis-

temic beliefs are stable over time despite increased schooling and experi-

ence. Furthermore, the common epistemic beliefs dimensions do not seem to 

capture the entire naive-sophisticated continuum. Overall, this gives an indi-

cation that the chosen measurement method for epistemic beliefs generates 

certain prerequisites for how epistemic beliefs can be understood and char-

acterized. This in turn may have consequences when epistemic beliefs are 

studied in relation to, for example, other phenomena and epistemic practic-

es. With regard to the second question, findings demonstrate many different 

types of relationships between epistemic beliefs and other important phe-

nomena. First, there are aspects of epistemic beliefs that are related to some 

of the students' perceptions about the learning environment, but the rela-

tionship is different in different countries. Second, it appears that the rela-

tionship between epistemic beliefs and the two types of achievement goals 

change very clearly between lower secondary school and upper secondary 

school. Thirdly, students’ epistemic beliefs are linked to the problem solving 

strategies they use in the computer-simulated task. In summary, these find-

ings show that there are many relationships between epistemic beliefs and 

other phenomena, but also that they are in many cases context and/or situa-

tion dependent. Lastly, with respect to the third question, it seems that so-

phisticated epistemic beliefs, to a greater extent than naive, in general are 

associated with more successful epistemic practices. However, there was an 

exception as there was an association between naive epistemic beliefs and a 

high number of unique solutions. In general, the results point out that the 

relationship between students’ epistemic beliefs and their epistemic practic-

es should be understood by how they show, through talk and actions, that 

they understand what the situation requires. Thus, there is no universal rela-

tionship between sophisticated epistemic beliefs and successful epistemic 

practices. 

 

Based on the findings, it can be noted that questionnaires can be advanta-

geously combined with other data collection methods, as questionnaires as 

well as other methods have both pros and cons. Several different data collec-

tion methods may contribute further knowledge and generate a more com-

prehensive overall picture of how students’ epistemic beliefs may affect and 

influence different epistemic climates, which each method could not have 

achieved. Furthermore, it is clear that comparisons between countries, cul-

tures and languages are precarious and require particular accuracy. It can be 

concluded that students’ epistemic beliefs do not exist in a vacuum without 

interacting with other phenomena, but that they depend on the surrounding 

context or situation in different ways. Context thus seems to be of great sig-

nificance for epistemic beliefs as well as for what constitutes successful epis-
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temic practices. In other words, what is considered as most conducive for a 

desirable outcome, such as good problem solving strategies, may at least in 

some sense be considered as a better measure of what should be termed "so-

phisticated" than measurements via surveys/questionnaire. More studies 

that take into account different types of situations are required. This would 

in turn most likely also contribute to a better understanding of how students’ 

epistemic beliefs, epistemic cognition, and epistemic practices develop in 

relation to the surrounding teaching context. 

 

In summary, the outcomes of this thesis provide further knowledge and un-

derstanding of students’ epistemic beliefs, its relation to the scientific class-

room, and the students' scientific inquiry practice. Many of the findings pre-

sented in this work can potentially have implications for both practice and 

research. 
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Avhandlingens artiklar 
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Bernholt, A., Lindfors, M., & Winberg, M. Students’ epistemic beliefs in 

Sweden and Germany and their interrelations with classroom characteris-

tics. Inskickad till tidsskrift och under granskning. 

 

Artikel II 

Winberg, M., Hofverberg, A., & Lindfors, M. Relationships between epistem-

ic beliefs and achievement goals: Developmental trends over grades 5–11. 

Inskickad till tidsskrift och under granskning. 

 

Artikel III 
Lindfors, M., Winberg, M., & Bodin, M. (2017). The Role of Students’ Scien-
tific Epistemic Beliefs in Computer-Simulated Problem Solving. Scandinavi-
an Journal of Educational Research, 1-211 
http://dx.doi.org/10.1080/00313831.2017.1324907 

 

Artikel IV 

Lindfors, M., Bodin, M., & Simon, S. Unpacking students’ epistemic cogni-

tion in a physics problem solving environment. Inskickad till tidsskrift och 

under granskning. 

Artikel I och II är samskrivna inom DoLiS-projektet. Jag har tillsammans 

med Bernholt varit drivande i framtagandet av den del som mäter epistemic 

beliefs i DoLiS-enkäten. För artikel I genomförde jag litteraturgenomgång 

för andra liknande tvärsnittsstudier. Vid artikelskrivandet har jag främst 

producerat inledning, bakgrund och diskussion. För artikel II har jag till-

sammans med Hofverberg planerat grunden för artikeln, skrivit bakgrunden 

samt formulerat syfte och frågeställningar. Jag har läst och gett feedback på 

metod- och resultatdelarna. Diskussionen har skrivits gemensamt av de tre 

författarna. I artikel III har jag utvärderat tidigare validerade mätinstrument 

samt satt samman Epis-enkäten. Samtliga tre författare var delaktiga vid 

själva datainsamlingen. Jag utarbetade analysmetoden för videoanalysen  

och genomförde analyserna av samtliga videoinspelningar. Vid artikelpro-

duktionen har Winberg och jag gjort merparten. Artikel IV bygger på samma 

dataset som för artikel III förutom ett tillägg med intervjudata. Jag utarbe-

tade intervjuguiden, bearbetade och analyserade allt empiriskt material samt 

hade huvudansvaret för hur resultaten tolkats och framskrivits. Utform-

ningen av artikeln skedde i samråd med mina medförfattare.

                                                             
1  Artikel III dubbelpubliceras här med godkännande från den aktuella tidsskriften. 
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Inledning 

Dagens elever stöter på en rad olika typer av fakta och information som de 

både förväntas och bör kunna ta ställning till för att förstå och kunna intera-

gera med sin omvärld. Enligt Skolverket har skolan i uppdrag att bland an-

nat; 

”…överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för 

att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Sko-

lan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den ge-

mensamma referensram alla i samhället behöver. Eleverna ska 

kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informat-

ionsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och me-

toder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det 

är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt 

granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika 

alternativ” (Skolverket, 2016, s. 9) 

 

Mot ovanstående blir det viktigt att i utbildningssammanhang fundera över 

hur kunskap presenteras för elever och hur skolan direkt eller indirekt fost-

rar in elever i ett förhållningssätt till kunskap och kunnande. Detta är sär-

skilt viktigt med tanke på att ett sådant förhållningssätt har betydelse för hur 

elever reflekterar och tar ställning till olika typer av fakta och information. 

Skolan och dess undervisning har med andra ord ett oerhört viktigt uppdrag 

när det gäller att fostra framtida samhällsmedborgare till att kunna göra 

välgrundade val. Elever behöver kunna ta ställning och kritiskt granska in-

formation i ett samhälle där enkla ”sanningar”, svartvita budskap och så 

kallade ”fake news” snabbt kan vinna mark. Att låta eleverna öva upp sin 

förmåga att konstruera, utvärdera och använda sin kunskap i olika samman-

hang kan ses som ett led i detta. Kunskap och förståelse bör därför uttryckas 

mer explicit i undervisningskontexten, vilket kan göras genom att i praktiken 

uppmuntra elever till att exempelvis värdera olika påståenden och hypoteser, 

ta del av och förstå andra elevers argument och ståndpunkter samt att ge-

mensamt diskutera vad dessa grundar sig på.  

 

Elevcentrerad (även kallad konstruktivistisk) undervisning lyfts ofta fram 

som något positivt för elevers lärande. Greene och Seung (2014) med flera 

har visat att elevcentrerad undervisning kan vara effektiv för att främja ele-

vers förhållningssätt till kunskap och kunnande. Inom forskningsfältet an-

vänds ofta begreppet epistemic beliefs2 på engelska och kunskapssyn på 

svenska för att beteckna detta förhållningssätt till kunskap och kunnande. 

                                                             
2 I avhandlingen används det engelska begreppet, vilket skrivs mer ingående om i bakgrunden. 
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Metaforiskt sett, skulle en elevs epistemic beliefs kunna liknas vid ett par 

glasögon med en viss typ av skärpa, genom vilka eleven tillsammans med 

andra aspekter som påverkar, tar in, tolkar och värderar information på ett 

visst sätt i en specifik undervisningskontext. Det finns risk för att elevens 

lärande kan försvåras om dennes epistemic beliefs inte är i samklang med 

det epistemiska klimatet som råder i undervisningskontexten. Det episte-

miska klimatet är en beteckning på hur kunskap och kunnande presenteras 

och värderas i till exempel ett klassrum. Det involverar flera komponenter 

och processer som exempelvis relationen mellan lärares och elevers episte-

mic beliefs samt de epistemiska aspekter som kommer till uttryck i under-

visning och läroböcker. Det är möjligt att ett elevcentrerat kunskapssökande 

blir ineffektivt för de elever som inte förstår det rådande epistemiska klima-

tet i undervisningskontexten och därför kanske inte heller tillägnat sig de 

grundläggande kunskapsfärdigheterna som krävs för att nå framgång. För 

att kunna generera en solid bas för eleverna att stå på kunskapsmässigt är 

det oerhört viktigt att undervisning både stimulerar och triggar eleverna till 

att ägna sig åt så kallad epistemisk kognition. Epistemisk kognition beteck-

nar de tankeprocesser som sker i samband med kunskapande (Sinatra, 

2016). Hur dessa tankeprocesser utvecklas i den unika kontexten kan ses 

som ett resultat av samspelet mellan ens epistemic beliefs och andra kompo-

nenter som exempelvis andra delar av ens (meta)kognition och emotioner. 

För att synliggöra och bättre förstå samspelet utifrån ett specifikt epistemiskt 

klimat bör framtida forskning i större utsträckning än tidigare fokusera på 

det observerbara i form av hur elever agerar och hanterar kunskap i dessa 

kontexter (Muis & Gierus, 2014), dvs. vilka epistemiska praktiker som ele-

verna uttrycker (se t.ex. Kelly, 2008).  

 

Det är alltså oerhört viktigt att studera hur elever formas in i ett förhåll-

ningssätt till kunskap och kunnande och vilka konsekvenser det kan få både i 

och utanför utbildningssammanhang. Den här avhandlingen studerar därför 

på olika sätt epistemic beliefs i en naturvetenskaplig undervisningskontext. 

Syfte, övergripande frågor och översikt  

Det övergripande syftet med denna avhandling är att bidra med kunskap om 

och förståelse för den roll epistemic beliefs spelar i naturvetenskaplig under-

visningskontext. Avhandlingen når detta syfte genom att studera relationen 

mellan elevers epistemic beliefs och andra företeelser som är viktiga i läran-

desituationer, men också genom att studera elevers epistemiska praktiker i 

en datorsimulerad övning i problemlösning. Avhandlingen avser besvara och 

diskutera de följande tre övergripande frågorna inom en naturvetenskaplig 

undervisningskontext: 
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1) Vilka förutsättningar för att dra slutsatser om epistemic beliefs ges 

utifrån valet av enkät som mätmetod, inklusive dess design och in-

nehåll? 

2) Hur ser relationen ut mellan elevers epistemic beliefs och andra fö-

reteelser som är viktiga i lärandesituationer?  

3) Hur ser relationen ut mellan elevers epistemic beliefs och deras 

epistemiska praktiker?  

Den första övergripande frågan handlar om hur valet av mätmetod av 

epistemic beliefs genererar vissa förutsättningar för hur detta begrepp sedan 

kan förstås och karaktäriseras. Den andra övergripande frågan handlar om 

relationen mellan elevers epistemic beliefs och andra för lärandet viktiga 

företeelser (yttre och inre). Med yttre företeelser avses sådant som existerar i 

första hand utanför eleven, till exempel kulturella och kontextuella aspekter. 

Dessa kan ha betydelse för hur olika epistemiska klimat växer fram och hur 

eleven sedan tolkar in och förhåller sig till dessa. Inre företeelser är i större 

utsträckning kopplade till eleven själv och dennes kognition, till exempel 

motivation, problemlösningsförmåga, metakognition och emotioner. Den 

tredje och sista övergripande frågan handlar om relationen mellan elevers 

epistemic beliefs och deras epistemiska praktiker i en datorsimulerad övning 

i problemlösning. Nedan visas en avhandlingsöversikt (Figur 1). 

 

 

 
 

 

 

Figur 1: Avhandlingsöversikt  
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Avhandlingen består av fem delar, en kappa och fyra artiklar. Kappan består 

i sin tur av fem kapitel, där det första kapitlet är denna inledning. I det andra 

kapitlet presenteras en bakgrund och i det följande kapitlet beskrivs och 

diskuteras forskningsdesignen och de metoderna som använts i artiklarna. 

Därefter följer ett kapitel som besvarar de tre övergripande frågorna utifrån 

artiklarnas resultat. Det sista kapitlet avslutar med en diskussion av resulta-

ten, fortsatt forskning och mina egna reflektioner. Efter kappan ligger ett 

antal appendix. I slutet av avhandlingen finns de fyra artiklarna. 

DoLiS – Development of Learning in Science 

Delar av mina doktorandstudier har genomförts inom projektet ”Develop-

ment of Learning In Science” (DoLiS-projektet) som finansieras av Veten-

skapsrådet (Dnr 721-2013-2180). DoLiS-projektet är ett svensk-tyskt samar-

betsprojekt mellan Umeå universitet och Leibniz Institute for Science and 

Mathematics Education (IPN) i Kiel. Projektet syftar till att undersöka om 

eventuella skillnader i undervisning och/eller organisation av grundskola 

och gymnasium mellan Tyskland och Sverige skulle kunna bidra till att för-

klara skillnader i elevernas intresse för kemistudier. Studien förväntas ge 

viktig information om hur olika faktorer i klassrumsmiljön och skolsystemet 

kan påverka elevers kunskapssyn, intresse, motivationstyp och kunskaper i 

kemi. Artiklarna I och II i avhandlingen studerar och ger information om 

relationen mellan svenska och tyska elevers epistemic beliefs och uppfatt-

ning om lärandemiljön samt även relationen mellan svenska elevers episte-

mic beliefs och lärandemål (motivation). 
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Bakgrund  
 

Huvudsyftet med denna avhandling är att bidra med kunskap om och förstå-

else för den roll epistemic beliefs spelar i naturvetenskaplig undervisnings-

kontext. Därför fokuserar den första delen i bakgrunden på att beskriva ter-

minologin. Den andra delen handlar om epistemic beliefs och hur den kan 

förstås, mätas, förändras och utvecklas. I den tredje delen är epistemic beli-

efs i lärandesituationer i fokus. Bakgrunden avslutas med en del som handlar 

om epistemisk kognition och epistemisk praktik. Målet med denna bakgrund 

är att ge en bild av avhandlingens teoretiska perspektiv, men också att besk-

riva tidigare forskning med relevans för denna avhandling för att bädda för 

både metod- och resultatdiskussioner.  

Terminologi  

Inom forskningsvärlden har det sedan länge använts många olika begrepp 

för att beskriva hur vi tänker och förhåller oss till kunskap och kunnande. 

Detta kan enligt Hofer m.fl. (2016) försvåra hur forskningsresultat kan 

kommuniceras och förstås av andra utanför akademin. På engelska har 

bland annat begreppen epistemological beliefs och epistemic beliefs använts 

för att beskriva individers förhållningssätt till kunskap och kunnande. Ordet 

epistemologisk(a) (eng: epistemological) kommer från grekiskans episteme 

(kunskap) och logos (läran om) och syftar främst till att beskriva ”beliefs 

about the theory of knowledge” (R. Kitchener, 2002). Ordet logos kan dock 

ha flera olika betydelser men i detta sammanhang används ”läran om”. Ordet 

epistemisk(a) (eng: epistemic) ses främst som ett adjektiv som antyder att 

något är relaterat till kunskap eller kognition (R. Kitchener, 2011). Avhand-

lingen utgår från det senare begreppet, epistemisk(a), eftersom den främst 

studerar elevers tankar om kunskap och inte deras tankar om teorier om 

kunskap.  

På svenska används ofta begreppet kunskapssyn när förhållningssätt till 

kunskap och kunnande står i fokus. Begreppet kunskapssyn är väldigt brett 

och inkluderande och motsvarar inte den engelska terminologin som gör fler 

distinktioner. Till följd av brist på konsensus gällande framförallt svensk 

terminologi har jag valt att direktöversätta de flesta specifika termer som jag 

avser att använda från engelska till svenska samt att ge en definition för att 

underlätta läsandet. Översättning till svenska görs för samtliga centrala be-

grepp med undantag för epistemic beliefs där jag väljer att använda hela den 

engelska termen på grund av svårigheterna att finna en liknande motsvarig-

het till beliefs på svenska. Vidare används även den engelska terminologin 

för att beskriva de olika epistemic beliefs-dimensionerna.  De centrala be-
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greppen är; epistemic beliefs, epistemisk kognition och epistemisk praktik. 

Nedan definieras och förklaras dessa begrepp mer ingående. 

Med epistemic beliefs åsyftas de övertygelser, föreställningar, förhåll-

ningssätt och/eller uppfattningar som en person har om kunskap och kun-

nande (Conley, Pintrich, Vekiri & Harrison, 2004; Hofer & Pintrich, 2004). 

Dessa mentala representationer anses vara relativt stabila över tid och mäts 

ofta via enkäter (Mason, 2016; Sinatra, 2016). En individs epistemic beliefs 

antas bestå av flera mer eller mindre oberoende dimensioner (Schommer-

Aikins, 2004). Vanligt förekommande dimensioner som mäts är exempelvis; 

Certainty of knowledge, Simplicity of knowledge, Source of knowledge, 

Justification of knowledge och Development of knowledge. I forskningsfäl-

tet används termen epistemic beliefs inte längre i lika stor utsträckning ef-

tersom att det sällan enbart är de mentala representationerna som studeras, 

utan ofta inkluderas processerna om hur dessa representationer formas och 

påverkar exempelvis lärandeutfall (Mason, 2016). 

Epistemisk kognition (eng: epistemic cognition) är de tankeprocesser 

som sker i samband med kunskapande och/eller meningsskapande. Jag har 

utgått från Sinatras (2016) definition av epistemisk kognition som en pro-

cess, som enligt henne ”invokes or draws upon learners’ beliefs, schemas, 

mental models, resources, frameworks, or other contents of their cognition” 

(s. 480). Epistemisk kognition sker i stunden, är implicit och har betydelse 

för vilka observerbara epistemiska praktiker (se nedan), som kommer till 

uttryck i en viss situation. Utifrån Sinatras definition kan den epistemiska 

kognition som sker i olika situationer ses som resultatet av ett samspel mel-

lan en individs epistemic beliefs, faktiska kunskaper och andra delar av den-

nes kognition. I mycket av forskningen från 2000-talet används begreppet 

epistemisk kognition som ett paraplybegrepp som innehåller allt från hur 

individer tänker om hur de vet, vad kunskap är och hur de vet att de vet, dvs. 

ett begrepp som då även inbegriper epistemic beliefs enligt definitionen 

ovan. I denna avhandling har jag ändå valt att göra en distinktion mellan 

epistemic beliefs och epistemisk kognition för att tydliggöra vad jag avser i 

olika sammanhang, dvs. om det handlar om en elevs mera ”djupgående” och 

stabila föreställningar om kunskap och kunnande (epistemic beliefs) eller 

om det rör sig om den mer dynamiska tankeprocessen som sker i stunden 

(epistemisk kognition).  
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Epistemisk praktik (eng: epistemic practice) är de specifika sätt som en 

person närmar sig, motiverar samt utvärderar kunskap i en viss situation 

(Kelly, 2008). Epistemiska praktiker studeras via observationer av handling-

ar och uttalanden och kan antas ge ledtrådar gällande vad som avgör kun-

skapsanvändning vid lärande. En epistemisk praktik kan också ses som en 

observerbar del som visar på aspekter av den epistemiska kognitionen. 

Epistemic beliefs 

I detta avsnitt presenteras en kort beskrivning av hur forskningsfältet vuxit 

fram samt hur epistemic beliefs kan förstås, förändras, utvecklas och mätas.  

Forskningsfältets framväxt 

Många anser att detta forskningsfält har sin början i de studier som Perry 

genomförde i början av 1970-talet (se t.ex. Greene, Sandoval & Bråten, 2016; 

Hofer & Pintrich, 1997). Perry (1970) genomförde en numera klassisk ut-

vecklingsstudie gällande lärandeprocesser, som sedan låg till grund för pe-

dagogisk forskning under många år. I studien undersöktes Harvardstuden-

ters (mestadels manliga i 19-20-årsåldern) kunskapsrelaterade föreställ-

ningar under en 4-årsperiod, med hjälp av återkommande öppna intervjuer. 

Perry använde sig inte av dagens terminologi, men det han undersökte mots-

varar övertygelser alternativt föreställningar om kunskap och kunnande, 

alltså epistemic beliefs. Studien mynnande ut i ett schema för intellektuell 

och moralisk utveckling, där utvecklingen delades in i en skala med ökande 

komplexitet. Denna utveckling innebar att världsbilden till en början känne-

tecknas av polariteter, lärandet anses vara passivt och beroende av auktorite-

ter som förmedlar sanningen. Därefter upptäcks komplexiteten i verklighet-

en, tillvaron ses utifrån flera perspektiv och ett mer mångfacetterat förhåll-

ningssätt till kunskap utvecklas. Auktoriteter anses i denna position inte 

längre per automatik alltid ha rätt. En mer analytisk och värderande hållning 

gentemot kunskap börjar ta form och den personliga identiteten och det 

personliga engagemanget utvecklas i slutet av Perrys intellektuella och mora-

liska utveckling. I Perrys inflytelserika forskning och i efterföljande studier 

av andra forskare (t.ex. King & Kitchener, 1994; Magolda, 1992) antas att 

epistemic beliefs utvecklas längs en endimensionell bana vars utveckling 

skedde via olika stadier genom fördjupande erfarenheter och skolning.  

 

Schommer-Aikins (1990) vidareutvecklade Perrys forskning och satte ett 

större fokus på dimensionaliteten än på själva utvecklingen över tid. Hon 

ifrågasatte epistemic beliefs som en sammanfogad teoretisk konstruktion 

(eng: construct) och menade att det istället rörde sig om en multidimension-
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ell teoretisk konstruktion bestående av ett system av flera olika mer eller 

mindre oberoende dimensioner som inte nödvändigtvis behövde utvecklas 

synkront som tidigare hade antagits. Till skillnad från föregående forskning 

använde Schommer-Aikins sig av mer kvantitativa metoder med en önskan 

om att studera hur väl epistemic beliefs kunde förutsäga andra lärandeutfall 

som till exempel läsförståelse, problemlösningsförmåga, strategianvändning 

och begreppsmässig förståelse. Schommer-Aikins (2004) föreslog att 

epistemic beliefs bäst beskrivs som en domän-generell modell3 bestående av 

5 dimensioner, där varje dimension vanligen har beskrivits utefter ett konti-

nuum med etiketterna naiv och sofistikerad som polariteter. Mer om domän-

generalitet finns i nästkommande avsnitt. De föreslagna dimensionerna var; 

fixed ability (antingen är förmågan att lära medfödd eller är den något som 

går att träna upp), quick learning (lärande sker antingen snabbt eller så sker 

lärandet gradvis), simple knowledge (kunskapen är antingen enkel eller 

komplex), certain knowledge (kunskapen är antingen säker och fast eller 

föränderlig) och source of knowledge (kunskapen kommer antingen från 

auktoriteter eller ifrån en själv). De två första dimensionerna har senare 

föreslagits beskriva ”lärandets natur” och de tre senare ”kunskapens natur” 

(Bråten, 2010).  

 

Kritik har dock framförts av bland andra Hofer och Pintrich (1997) som me-

nar att de dimensioner som hör till ”lärandets natur” inte handlar om 

epistemic beliefs. Denna kritik bemötte sedermera Schommer-Aikins (2004) 

genom att hävda att epistemic beliefs inte verkar i ett vakuum utan verkar 

synkront med andra aspekter av kognition. Enligt Hofer och Pintrich (1997) 

bör epistemic beliefs delas in i ”kunskapens natur” som inkluderar dimens-

ionerna Certainty of knowledge och Simplicity of knowledge samt “kunnan-

dets natur” som inkluderar dimensionerna Justification of knowledge och 

Source of knowledge. Certainty of knowledge avser föreställningar om kun-

skapen är föränderlig och Simplicity of knowledge åsyftar uppfattningar om 

kunskap som fragmenterat eller integrerat. Föreställningar om att kunskap 

behöver motiveras och rättfärdigas mättes med hjälp av dimensionen Justi-

fication of knowledge och Source of knowledge avsåg att spegla uppfatt-

ningar om kunskap kommer från en auktoritet eller konstrueras den av en 

själv. Avslutningsvis är det tydligt att hur epistemic beliefs har karaktärise-

rats har varierat över åren och att livliga diskussioner inom forskningsfältet 

fortfarande pågår. 

                                                             
3 Med domän-generell menas att epistemic beliefs förväntades vara detsamma oavsett domäntillhörighet, 

dvs. epistemic beliefs inom naturvetenskap förväntades vara av samma karaktär som epistemic beliefs inom 

samhällsvetenskap. 
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Olika aspekter av epistemic beliefs  

I detta avsnitt presenteras några viktiga aspekter hos det centrala begreppet 

epistemic beliefs.  

Mätning av epistemic beliefs 

  

Som tidigare nämnts, antogs epistemic beliefs i början vara domän-generella 

med en utveckling som skedde gradvis (Kuhn, 1991; Magolda, 1992; Perry, 

1970). Tidiga deskriptiva studier likt Perrys (1970) var väldigt omfattande 

och använde sig ofta av intervjudata. Dock framfördes kritik på grund av att 

metoderna var för tidsomfattande och det föreslogs att kvantitativa metoder 

skulle vara mera tidseffektiva (Mason, 2016). Schommer-Aikins (1990) var 

den första att kvantitativt mäta epistemic beliefs med hjälp av enkäter och 

majoriteten av studier gjorda på epistemic beliefs har därefter använt sig av 

liknande metoder (Greene & Yu, 2014; Schraw, 2013). En av de stora förde-

larna med enkäter är att de enkelt kan användas på en större kohort för att 

därefter kunna relateras till andra aspekter av lärande. Forskare har dock 

även riktat kritik och ifrågasatt denna typ av mätmetod (Greene, Azevedo & 

Torney-Purta, 2008). Mason m.fl. (2016) har påpekat svårigheterna med att 

mäta epistemic beliefs på ett tillförlitligt sätt som en följd av att den teore-

tiska konstruktionen i sig är komplex och svårdefinierad. Vidare menar Ma-

son att  kvantitativa mätmetoder lätt kan bli missvisande, då dessa mäter 

personers epistemic beliefs vid det exakta mättillfället och inte visar på hur 

dessa bildas eller hur de verkar i praktiken (dvs. processen, epistemisk kog-

nition). Ytterligare kritik har framkommit gentemot dessa mätmetoder ef-

tersom de ofta framtvingar dikotomiserade tolkningar av kunskap och kun-

nande, som exempelvis att kunskap är föränderlig eller oföränderlig. Detta i 

sig kan anses vara missvisande då kunskap sällan är antingen eller, utan att 

det i stället handlar om grader av hur föränderlig kunskap anses vara (Si-

natra, 2016). På liknande sätt framhöll Sandoval (2005) att mätproblemati-

ken inte bara försvårar forskningsfältets försök att definiera dessa epistemic 

beliefs utan även hämmar försöken att kunna vidareutveckla dessa genom 

undervisning. Sandoval gjorde en distinktion mellan praktiska och formella 

epistemic beliefs, där den praktiska utgår från elevernas egen kunskapspro-

duktion i en skolkontext medan den formella i stället fokuserar på generella 

antaganden om exempelvis naturvetenskap i det stora hela (vilket oftast 

mäts i de befintliga enkäterna). Enligt Sandoval (2005) kan denna distinkt-

ion underlätta försöken att bättre förstå hur elevers förhållningssätt till kun-

skap och kunnande utvecklas under skolåren. Detta kan vara av vikt för att 

bättre kunna designa undervisning som främjar elevers epistemiska utveckl-
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ing. Vidare är det inte heller helt utrett hur förhållandet ser ut mellan en 

persons praktiska och formella epistemic beliefs (Mason, 2016).  

  

Sinatra (2016) likväl som Mason (2016) lyfter fram möjligheten att i större 

utsträckning börja studera epistemic beliefs in situ för att överkomma de 

tidigare problemen med validitet och reliabilitet. Med det menas att genom 

exempelvis observationer och tänka-högt-studier studera hur och på vilket 

sätt elevers epistemic beliefs kommer till uttryck (det som i denna avhand-

ling benämns epistemisk praktik) samt relationen till andra aspekter av ele-

vens kognition i olika kontexter. Detta kan med stor fördel kombineras med 

kvantitativa mätmetoder och har så även tidigare efterfrågats (Bråten, 

Strømsø & Samuelstuen, 2008; Greene, Muis & Pieschl, 2010). I denna av-

handling används kvantitativa metoder för att studera epistemic beliefs 

(praktiska och formella) och kvalitativa metoder för att studera epistemisk 

praktik, men också kombinationer av dessa metoder för att studera relation-

en däremellan.  

Domän-specificitet vs. domän-generalitet  

 

Sedan början på 2000-talet utgår merparten av forskningen inom området 

från antagandet att epistemic beliefs existerar på en mer domänspecifik nivå 

(Hofer, 2006), trots att det finns vissa belägg för att epistemic beliefs även i 

viss mån kan vara rubusta och existera på en mer generell nivå (Schommer-

Aikins, Duell & Barker, 2003; Schommer & Walker, 1995). Konkret innebär 

domän-specificitet att en elevs epistemic beliefs i exempelvis naturvetenskap 

inte behöver vara detsamma som dennes epistemic beliefs i samhällsveten-

skap. Förenklat sett kan en persons epistemic beliefs inte förstås som ett 

slags ”personlighetsdrag” som ständigt är detsamma, utan något som är be-

roende av den yttre domän eller kontext som personen ska verka i. Olika 

domäner kan alltså få betydelse för vilken kunskap som exempelvis antas 

kunna vara mer säker än en annan. Domän-specifika epistemic beliefs har 

även studerats utifrån en än mer områdesspecifik aspekt (eng: topic-specific 

epistemic beliefs) (se t.ex. Bråten & Strømsø, 2010; Sinatra, Kienhues & 

Hofer, 2014). Med det menas att domän-specifika epistemic beliefs kan an-

tas variera beroende på om ämneskontexten är exempelvis biologi eller kemi 

alternativt om det handlar om ett specifikt område som exempelvis klimat-

förändringar. Epistemic beliefs kan med andra ord existera på flera olika 

nivåer. Forskning av Muis, Bendixen och Haerle (2006) visar dessutom att 

domän-specifika och domän-generella epistemic beliefs till viss mån kan 

samexistera, men exakt hur detta kan ske är fortfarande oklart.   
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Naiva och sofistikerade epistemic beliefs i naturvetenskaplig kontext 

En individs epistemic beliefs har ofta beskrivits ligga utefter ett kontinuum 

som går från naiv till sofistikerad (se t.ex.  Hofer & Pintrich, 1997). Två van-

ligt förekommande enkätpåståenden är exempelvis; ”Om forskarna verkligen 

försöker, kan de hitta svaret på nästan alla frågor” (Wood & Kardash, 2002) 

och ”Nya upptäckter i naturvetenskap kan förändra vad forskarna tror är 

sant” (Conley m.fl., 2004). Både på svenska och på engelska har begreppen 

naiv och sofistikerad olika värdeladdning, där naiv ses som något negativt 

och sofistikerad som något positivt. Nationalencyklopedin (ne.se) definierar 

naiv som ”…barnslig, omedveten” och sofistikerad som ”…förfinad, världs-

van”. Användningen av begreppsparet naiv/sofistikerad har därför blivit 

kritiserat (Lunn Brownlee, Ferguson & Ryan, 2017). Muis (2004) föreslår 

exempelvis att istället för begreppsparet naiv/sofistikerad, använda sig av 

availing (sv: hjälpsamma, användbara, nyttiga) och nonavailing för att be-

skriva vilka epistemic beliefs som är associerade med bättre (availing) och 

sämre (nonavailing) lärandeutfall. I denna avhandling används begreppspa-

ret naiv-sofistikerad, men enbart när det handlar om en elevs genom enkät 

kartlagda epistemic beliefs. Om vissa (genom enkät kartlagda) epistemic 

beliefs empiriskt visar sig vara kopplade till framgångsrika epistemiska prak-

tiker, kommer dessa beliefs istället att benämnas som produktiva alternativt 

icke-produktiva epistemic beliefs, vilket i en naturvetenskaplig kontext kan 

vara mer precist och konstruktivt än naiv/sofistikerad. Enligt Bråten m.fl. 

(2008) är lärandesituationen avgörande för vilka epistemic beliefs som 

främst bidrar till eller är kopplade till lärandet. Att kunna uppvisa en för-

måga att förstå den omgivande kontexten (adaption) kan därför ses som ett 

tecken på om ens epistemic beliefs är produktiva eller inte i den specifika 

situationen (Elby, Macrander & Hammer, 2016). 

 

Sofistikerade epistemic beliefs karaktäriseras generellt sett av antaganden att 

kunskap; konstrueras av en själv, förändras över tid, är komplext samt behö-

ver motiveras genom bevis. Dessa epistemic beliefs har oftast antagits vara 

bättre än andra, mindre sofistikerade, föreställningar som exempelvis att 

kunskapen skulle komma från läraren samt läroboken (se t.ex.  Hofer & 

Pintrich, 1997). Detta förhållningssätt har alltmer börjat ifrågasättas då 

forskning visat att en sofistikering inte per automatik är associerat med det 

mest produktiva lärandet (Bråten m.fl., 2008; Elby & Hammer, 2001). Att 

inom naturvetenskap ifrågasätta exempelvis om jorden är rund eller 

Newtons tyngdlagar kan anses vara icke-produktivt. För att komma förbi 

svårigheterna med vad som avses med sofistikering fokuseras det numera i 

högre grad på vad som anses vara produktiva epistemic beliefs i specifika 

kontexter och situationer (eller framgångsrik epistemisk praktik, beroende 

på val av vokabulär). Att förstå och anpassa sig efter vad situationen efterfrå-
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gar ses i den här avhandlingen som en indikation för produktiviteten hos ens 

epistemic beliefs och visar sig som framgångsrika epistemiska praktiker. 

Alexander (2017) använder sig av begreppet epistemisk kompetens för att 

beskriva förmågan att kunna förstå, reflektera, värdera och agera utifrån 

rådande förhållanden i en specifik situation. Snarlikt menar Elby och 

Hammer (2001, 2010) att en persons epistemic beliefs kan ses som olika 

resurser som aktiveras och får betydelse (blir produktiva) för den episte-

miska praktiken beroende på kontexten.  

Utveckling och förändring av epistemic beliefs 

En individs epistemic beliefs antas kunna utvecklas och förändras genom två 

olika processer (Greene m.fl., 2016). Den första processen innebär en 

epistemisk utveckling (eng: epistemic development) som ett resultat av en 

ökad ålder, skolning, mognad och erfarenhet, vilket ofta sker genom en in-

teraktion med andra både i och utanför ett utbildningssammanhang (Hofer, 

2001; Kuhn & Weinstock, 2002). I den andra processen initieras en episte-

misk förändring (eng: epistemic change) genom en intervention, som i sig 

genererar en relativt snabb förändring hos individen (Bromme, Kienhues & 

Stahl, 2008; Kienhues, Ferguson & Stahl, 2016). Dock är det oklart om en 

intervention leder till en förändring av individens mer stabila epistemic beli-

efs eller dennes mer flexibla epistemiska kognition. Det är också oklart hur 

förhållandet mellan den långsamma epistemiska utvecklingen och den 

snabba epistemiska förändringen ser ut. Muis och Duffy (2013) genomförde 

en interventionsstudie genom att följa drygt 60 studenter under en universi-

tetskurs som varande i 12 veckor. Hälften av studenterna utsattes för en mer 

konstruktivistisk undervisning och resterande studenter i kontrollgruppen 

för en traditionell undervisning. I en enkät uppvisade studenterna i inter-

ventionsgruppen mer sofistikerade epistemic beliefs åtta veckor in i studien 

och förändringen höll i sig vid ett mättillfälle 15 veckor efter första kurstill-

fället. Vidare påvisade dessa studenter en högre grad av aktivt och självstän-

digt deltagande i klassrumsaktiviteterna i jämförelse med studenterna i kon-

trollgruppen (Muis & Duffy, 2013).  

Trots studier som visar på epistemiska förändringar är det fortfarande inte 

helt klarlagt hur mekanismen bakom en epistemisk förändring ser ut 

(Kienhues m.fl., 2016) och enligt Bråten (2016) behöver förståelsen för den 

styrkas genom fler empiriska studier. Dessutom lyfter Bråten (2016) frågan 

om det är möjligt att förväxla en epistemisk förändring med en individs ad-

aptionsförmåga i en specifik kontext. Trots vissa otydligheter utgår mycket 

av forskningen från Bendixens m.fl. (2002; 2004; 2010) modell som beskri-

ver förhållandet och mekanismen bakom en epistemisk förändring. Denna 

mekanism består av de tre komponenterna; epistemiskt tvivel, epistemisk 
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vilja samt lösningsstrategier. Dessa komponenter förmodas sättas i spel när 

en individ upplever att dennes uppfattning om något, som i sig har en per-

sonlig relevans, är i dissonans med en nytillkommen information (dvs. in-

formation som står i motsats till deras egna epistemic beliefs). Individen kan 

i detta skede börja ifrågasätta sina egna epistemic beliefs (epistemiskt tvivel). 

Nästa steg i förändringsprocessen är att individen blir motiverad (epistemisk 

vilja) att komma förbi tvivlet och börjar försöka hitta lösningar (lösningsstra-

tegier), till exempel genom reflektion, stöd och interaktion med andra. Emel-

lertid är det inte säkert att en dissonans mellan individens epistemic beliefs 

och yttre information är nödvändig eller om den bara är fördelaktig för att 

sätta igång en förändringsprocess. Det är heller inte utrett om ett epistemiskt 

tvivel per se genererar epistemisk vilja och i nästa steg lämpliga lösningsstra-

tegier (Bendixen & Rule, 2004). Denna modell, till skillnad från många 

andra, fokuserar på hur sociala influenser påverkar den allmänna utveckl-

ingen av en individs epistemic beliefs. En ytterligare viktig aspekt av denna 

modell är betydelsen av både positiva och negativa emotioner för att en 

epistemisk förändring ska ske. Bendixen (2002) visar empiriskt att negativa 

emotioner som bland annat oro och förvirring är vanligt förekommande vid 

epistemisk förändring. Utifrån detta blir det centralt att i utbildningskontex-

ter ta hänsyn till hur klassrummets epistemiska klimat i form av exempelvis 

undervisningsmaterial och klassrumsaktiveter på ett positivt sätt kan stödja 

elevernas epistemiska förändringar. Mer om emotioner samt det epistemiska 

klimatets betydelse finns att läsa under avsnittet ”Epistemic beliefs och inre 

företeelser”.  

Tidigare interventionsstudier av epistemisk förändring har ofta genomförts 

på en kortvarig basis med enkäter, som från början inte varit avsedda för att 

mäta produktiviteten av insatser för en epistemisk förändring utan snarare 

varit avsedda för att mäta teoriutveckling (dvs. en individs mer stabila 

epistemic beliefs och inte den mer flexibla epistemiska kognitionen).  Inter-

ventioner som sträcker sig över längre perioder som exempelvis en termin 

eller längre efterfrågas allt oftare i och med att dessa skulle kunna ge svar på 

hur länge eventuella epistemiska förändringar håller i sig, dess produktivitet 

samt hur kontextualiserade dessa är (Bråten, 2016; Kienhues m.fl., 2016). 

Vidare skulle interventioner som pågår under längre tid även kunna bidra 

med mer kunskap om det är möjligt att genom interventioner förändra en 

individs mer stabila epistemic beliefs. För att faktiskt få syn på processerna 

bakom epistemiska förändringar har en kombination av kvantitativa och 

kvalitativa metoder föreslagits som mest gynnsamt, då både omedelbara 

produktiva adaptioner till kontext samt även mer långgående förändringar 

av epistemic beliefs skulle kunna synliggöras (Bråten, 2016).  
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Epistemic beliefs i lärandesituationer 

Det finns starka bevis för att epistemic beliefs har betydelse för hur vi lär oss 

både i och utanför utbildningssammanhang (Greene m.fl., 2016). Ett sätt att 

bättre förstå hur elevers epistemic beliefs utvecklas och förändras samt dess 

praktiska implikationer är att studera deras relation till andra företeelser 

som har betydelse i lärandesituationer. Enligt Bromme, Pieschl och Stahl 

(2010) kan epistemic beliefs hos elever ses som en slags individuell lins ge-

nom vilken de uppfattar vad som är viktigt att lära sig i olika lärandesituat-

ioner. I en lärandesituation är det troligt att elevers epistemic beliefs inte 

existerar i ett vakuum, utan att de påverkar och påverkas av både yttre och 

inre företeelser. Med yttre företeelser menas till exempel omgivande kultur 

eller klassrumskontexten. Med inre företeelser avses annan kognition, meta-

kognition och emotioner hos eleven. I samtliga artiklar i denna avhandling, 

men på olika sätt, studeras relationen mellan denna typ av yttre och inre 

företeelser å ena sidan och epistemic beliefs eller epistemisk praktik å andra 

sidan.  

Det finns goda skäl att studera relationen mellan epistemic beliefs (eller 

epistemisk praktik) och andra företeelser, både yttre och inre. Ett exempel 

på anledning är att internet idag, på 2000-talet, är en väldigt vanligt före-

kommande kontext för elever. En kontext som ställer höga krav eftersom 

elever förväntas kunna hantera och förhålla sig till en oerhört stor mängd 

komplex och icke-strukturerad information. Eftersträvansvärt i utbildnings-

sammanhang är att bättre förstå hur elever navigerar i sådana kontexter, på 

vilket sätt individuella lärandeprocesser sker samt hur undervisning bör 

konstrueras för att främja elevers lärandeprocesser i dessa komplexa kontex-

ter. Ett sätt för att kunna uppnå detta och bättre förstå elevers varierande 

lärandeutfall är att ta de yttre och inre företeelserna i beaktande genom att 

studera epistemic beliefs som något socialt konstruerat som står i relation till 

kultur och kontext. Ytterligare ett sätt är att studera epistemic beliefs i relat-

ion till andra delar av vår kognition, metakognition och emotion. De kom-

mande två underavsnitten handlar därför om epistemic beliefs i relation till 

just yttre och inre företeelser.  

Epistemic beliefs i relation till yttre företeelser 

Kultur 

Förutom en ökad ålder och erfarenhet antas en individs utveckling av 

epistemic beliefs även kunna vara påverkad av den kultur som eleven lever i 

(Weinstock, 2015). Den socio-kulturella aspekten av kunskap och kunnande, 

förhållandet till auktoriteter samt vad kunskap syftar till är exempel på vad 
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som skulle kunna variera mellan olika kulturer (Hofer, 2016). Tidigare 

forskning har ofta utgått från jämförelser mellan västerländska och öster-

ländska kulturer (se t.ex. Youn, 2000). Karabenick och Moosa (2005) visade 

exempelvis genom sina studier att studenter från mellanöstern i jämförelse 

med västerländska hade en större tilltro till auktoriteter och var mer be-

nägna att uppfatta kunskapens natur som enkel. Men det är dessutom troligt 

att det även inom kulturer kan existera skillnader gällande förutsättningar 

för epistemisk utveckling utifrån den mångfald som individer inom samma 

kultur kan exponeras för (Greenfield, 2009). Med det menas att olika väster-

ländska kulturer skulle på olika sätt kunna påverka hur epistemic beliefs 

utvecklas och mer specifikt vilka epistemic beliefs som är relaterade till en 

framgångsrik epistemisk praktik. Detta blir synligt i artikel I, då den jämför 

elever från Sverige och Tyskland med avseende på deras epistemic beliefs 

och deras uppfattning om lärandemiljön, samt på förhållandet däremellan. 

Resultaten visar att relationen mellan epistemic beliefs och uppfattning om 

lärandemiljön skiljer sig åt hos de svenska och tyska eleverna i flera avseen-

den. Resonemanget om konsekvenserna av västerländska kulturers diversitet 

går att jämföra med den myriad av epistemiska klimat som en elev stöter på 

och ska förhålla sig till under sin skolgång som står att läsa om i nästkom-

mande avsnitt. 

Epistemiskt klimat  

 

Trots att forskningsfältet har sin början på 1970-talet, med Perry (1970) i 

spetsen, är det först sedan början på 2000-talet som forskare i mer detalj 

börjat studera hur epistemic beliefs påverkar och blir påverkade i olika ut-

bildningssammanhang (se t.ex. Haerle & Bendixen, 2008). Flertalet av dessa 

studier har utgått från bland annat Vygotskys (1978) tankar om socio-

kulturell utveckling gällande hur individers epistemic beliefs influeras av 

andra (Bendixen & Rule, 2004; Knight & Littleton, 2017). Bronfenbrenners 

(1979) utvecklingsekologiska teori har också bidragit till denna typ av forsk-

ning, i vilken samspelet mellan individ och miljö varit utgångspunkten (Pal-

mer & Marra, 2008). Muis m.fl. (2006) menar att samspelet mellan individ 

och miljö i lärandesituationer kan ske i tre typer av kontexter: den socio-

kulturella kontexten, den akademiska kontexten (som är en del av den socio-

kulturella) och den direkta undervisningskontexten (som är en del av både 

den socio-kulturella samt den akademiska kontexten), där samtliga eventu-

ella samspel mellan individ och miljö anses ha betydelse för hur en individs 

epistemic beliefs utvecklas. Denna avhandling utgår främst från samspelet 

mellan elevers epistemic beliefs och omgivande miljön i den direkta under-

visningskontexten, dock antas detta samspel påverkas av de andra två kon-

texterna i hög grad. 
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Feucht (2010) fokuserar i sin forskning på den direkta undervisningskontex-

ten och argumenterar för vikten av att studera hur kunskap och kunnande 

presenteras, för att på djupet verkligen förstå hur elevers epistemic beliefs 

utvecklas. Detta kan exempelvis göras genom ett fokus på förhållandena 

mellan lärarens epistemic beliefs och vissa epistemiska aspekter av deras 

undervisning eller mellan elevernas epistemic beliefs och de epistemiska 

aspekter som kommer till uttryck i deras läroböcker. Alla dessa olika 

aspekter kan sammantaget enligt Feucht benämnas som det epistemiska 

klimatet, som förenklat skulle kunna ses som klassrummets epistemic beli-

efs. Det epistemiska klimatet är kontextberoende och ämnesspecifikt, med 

vilket menas att det varierar mellan olika klassrum, lärare och skolämnen. 

Det epistemiska klimatet involverar olika komponenter och processer som 

interagerar och påverkar (och påverkas av) elevers epistemic beliefs. Dessa 

aspekter kan vara mer och mindre framträdande i olika undervisningskon-

texter och ha samband med exempelvis lärarens pedagogiska förhållnings-

sätt, auktoritetsstrukturer i klassrummet och elevers emotioner (Muis, 

Trevors & Chevrier, 2016). En undervisningskontext kan med andra ord 

innehålla många olika epistemiska meddelanden, vissa mer implicita än 

andra, som eleverna ska lära sig att tolka och förhålla sig till. Dessa episte-

miska meddelanden förmedlas genom exempelvis den undervisningsappro-

ach som råder eller genom framställandet av kunskap och kunnande i läro-

böckerna. Ett exempel på ett specifikt epistemiskt klimat är den problemlös-

ningssituation som ingår i avhandlingens artikel III och IV. 

 

Enligt Haerle och Bendixen (2008) kan det epistemiska klimatet påverkas på 

de tre nivåerna mikro, meso och makro. Enskilda elevers epistemic beliefs 

kan direkt påverkas av olika aspekter i klassrummet, till exempel genom 

implicita epistemiska meddelanden i lärarens undervisning, kursplaner eller 

klassrumskultur. Lärares epistemic beliefs kan exempelvis påverkas under 

lärarutbildningen och slutligen kan gemensamma samhälleliga värden på-

verka det epistemiska klimatet. Sammantaget kan den här modellen synlig-

göra och fördjupa förståelse för hur epistemiska klimat kan påverkas av både 

kontext och kultur samt över tid. 

 

Jämförbart med hur Feucht definierar epistemiska klimat, använder Greene 

(2016) sig av epistemiska system för att lyfta fram den sociala aspekten av 

kunskap och kunnande. Enligt Greene är elever ständigt exponerade för 

olika typer av epistemiska system. Elever i ett exempelvis naturvetenskapligt 

klassrum exponeras mest troligt för minst två olika epistemiska system sam-

tidigt. Klassrumsmiljön kan i sig självt uppfattas som ett epistemiskt system 

och ämnet naturvetenskap kan även det tillskrivas vara ett epistemiskt sy-

stem. I dessa system kommer normer och praktiker att växa fram som ett 

resultat av den omgivande kontexten (Bricker & Bell, 2016). Greene (2016) 
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menar att vad som krävs för att bli en framgångsrik elev är att kunna förstå 

och adaptera till de rådande normerna i det specifika epistemiska systemet 

alternativt vad Feucht (2010) benämner som det epistemiska klimatet. För-

mågan att kunna tolka in och adaptera kommer i sig att generera olika typer 

av beteenden och utfall i lärandesituationer, dvs. epistemiska praktiker. Att 

lära elever att bättre förstå, navigera och kritiskt granska dessa, ibland mot-

stridiga epistemiska system, bör ses som ett önskvärt mål för all form av 

utbildning (Bricker & Bell, 2016).  

Epistemic beliefs i relation till inre företeelser 

 

Forskning visar att epistemic beliefs har betydelse för elevers lärande genom 

att det har ett starkt samband till andra inre företeelser, som till exempel 

motivation (Buehl & Alexander, 2005), metakognition (Mason & Bromme, 

2010), emotioner (Bendixen & Rule, 2004) och begreppsmässig förändring 

(eng: conceptual change) (Stathopoulou & Vosniadou, 2007). Dessutom 

diskuteras det allt oftare att epistemic beliefs bör studeras som något som är 

sammanflätat med andra delar av vår kognition och med våra emotioner 

(Chen & Barger, 2016; Pekrun, Vogl, Muis & Sinatra, 2017; Sinatra, 2016). 

Oavsett om epistemic beliefs bör studeras i relation till andra företeelser eller 

ses som en sammanfogad teoretisk konstruktion (eng: construct) är det tyd-

ligt att epistemic beliefs har ett samband med andra betydande kognitiva och 

affektiva aspekter av lärandeprocessen. Alla artiklar i denna avhandling stu-

derar denna typ av samband fast på olika sätt och från olika perspektiv. I 

artikel I är relationen mellan elevernas epistemic beliefs och deras uppfatt-

ning om lärandemiljön i fokus. Artikel II studerar relationen mellan elevers 

epistemic beliefs och lärandemål (eng: achievement goals). I artikel III och 

artikel IV undersöks, fast på lite olika sätt, relationen mellan elevers episte-

mic beliefs och problemlösningsprocess.  

 

I den naturvetenskapliga undervisningskontexten finns en mängd olika för-

mågor och kunskaper som elever behöver för att lära sig, där relationen mel-

lan elevers epistemic beliefs och inre företeelser visat sig ha stor betydelse 

för lärandeutfallet (Muis, 2008). Ostrukturerad problemlösning är vanligt 

förekommande inom naturvetenskapen i den bemärkelsen att det inte alltid 

existerar ett enkelt eller ett ”rätt” svar. Uppgifter utan enkla svar är även 

vanligt förekommande när elever arbetar med samhällsfrågor med ett natur-

vetenskapligt innehåll (s.k. socio-scientific issues), där etik och egna värde-

ringar kan ha stor betydelse. Tidigare forskning visar att elevers epistemic 

beliefs är särskilt centrala vid ostrukturerad problemlösning, då dessa på-

verkar elevens möjligheter att kunna göra korrekta bedömningar gällande 

validitet, säkerhet, reliabilitet och kunskapskälla (Jonassen, 2000; K. S. 

Kitchener, 1983; Muis, 2007). Epistemic beliefs påverkar således både pro-



  

18 
 

blemlösningsförmåga och val av problemlösningsstrategier (Barzilai & 

Zohar, 2012; Jonassen, 1997), något som även framkommer i artikel III och 

IV. Resultaten från artikel III visar överlag på ett samband mellan sofistike-

rade epistemic beliefs och logiska problemlösningsstrategier och högre kom-

plexitetsnivå på elevernas lösningar i en datorsimulering. Problemlösning 

kan dessutom generera en begreppsmässig förändring hos den enskilde och 

studier har visat att epistemic beliefs har betydelse för vilken förändring som 

sker samt vilken typ av begreppsförståelse som utvecklas (Hofer, 2008; 

Mason & Boscolo, 2004). En studie av Stathopoulou och Vosniadou (2007) 

visar att sofistikerade epistemic beliefs är en stark prediktor för begrepps-

mässig förståelse (eng: conceptual understanding). Elever med mer sofisti-

kerade epistemic beliefs i fysik uppvisade en djupare begreppsförståelse för 

fysikämnet i jämförelse med elever med naiva epistemic beliefs. Liknande 

resultat har framkommit i denna avhandling. I artikel III och IV framgår det 

att de elever som genom tal och handling uppvisar en djup begreppsmässig 

förståelse i en datorsimulerad övning i problemlösning även generellt sett 

har sofistikerade epistemic beliefs.  

 

I takt med att forskningsfältet har expanderat har allt fler föreslagit att moti-

vation bör inkluderas och studeras tillsammans med epistemic beliefs (se 

t.ex. Chen & Barger, 2016). Anledningen är att mer kunskap om relationen 

mellan dessa fenomen skulle kunna generera bättre förutsättningar för att 

skapa undervisningsmiljöer och aktiviteter som främjar elevers utveckling av 

produktiva sätt att förhålla sig till kunskap och kunnande. Tidigare forskning 

visar också på samband mellan epistemic beliefs och motivation (Bråten & 

Strømsø, 2004; DeBacker & Crowson, 2006; Ricco, Schuyten Pierce & 

Medinilla, 2010). Slutsatserna om direktionaliteten, alltså vad som påverkar 

vad, varierar dock och därför efterfrågas det fler studier som undersöker 

förhållandet mellan epistemic beliefs och motivation (Murphy m.fl., 2010). I 

artikel II studeras relationen mellan epistemic beliefs och motivation i form 

av lärandemål hos elever i årskurs 5-11 genom en tvärsnitts- och longitudi-

nell studie. Överlag var naiva epistemic beliefs associerade med prestat-

ionsmål4 (eng: performance goals) och sofistikerade epistemic beliefs med 

bemästrandemål5 (eng: mastery goals), vilket ligger i linje med tidigare 

forskning.  

 

I detta avsnitt fokuseras det avslutningsvis på två inre företeelser som inte 

eller väldigt lite har studerats i artiklarna, nämligen självreglerat lärande 

(eng: self-regulated learning) samt emotioner. Anledningen är att båda har 

visat sig vara nära sammankopplade med elevers epistemic beliefs i olika 

                                                             
4 Prestationsmål handlar om att definiera och utvärdera kompetens i jämförelse med andra. 
5 Bemästrandemål syftar till att definiera och utvärdera kompetens i jämförelse med sig själv. 



  

19 
 

undervisningskontexter som exempelvis problemlösningssituationer (Muis, 

2008; Muis & Franco, 2009; Trevors, Muis, Pekrun, Sinatra & Muijselaar, 

2017) vilket är en viktig komponent i artikel III och IV i denna avhandling. 

Ett självreglerat lärande innebär att eleven kan reflektera över sitt eget lä-

rande och aktivt styra delar av lärandeprocessen genom att bland annat 

kunna sätta upp lämpliga mål (Trevors, Feyzi-Behnagh, Azevedo & Bouchet, 

2016). Muis (2007) föreslog en integrerad modell, där epistemic beliefs både 

kan underlätta och begränsa självreglerat lärande. I denna integrerade mo-

dell återfinns fyra faser, vilka är; 1) uppgiftsdefinition (eng: task definition) 

2) planering och målsättning (eng: planning and goal setting) 3) uppförande 

(eng: enactment) och 4) utvärdering (eng: evaluation). I den första fasen 

definierar eleven uppgiften och identifierar vad som behöver göras. Hur 

eleven gör detta kan påverkas av exempelvis omgivande kontext, elevens 

tidigare kunskaper, epistemic beliefs, motivation och emotioner (Muis & 

Franco, 2009). I den andra fasen aktiveras olika typer av mål och strategier 

för att eleven ska uppnå det som behöver göras och där kan epistemic beliefs 

och andra inre företeelser ha betydelse för hur uppgiften förstås och tolkas 

in. I den tredje fasen verkställs de valda strategierna och i den sista fasen 

utvärderas utfallet i de tidigare faserna (Muis, Chevrier & Singh, 2018). I 

linje med Muis (2007) menar Bromme m.fl. (2010) att det är troligt att 

epistemic beliefs först formar ens uppfattning om exempelvis ett problem 

och sedan även påverkar det aktiva reglerandet av motivation, kognition och 

beteende för att lösa uppgiften. Trots att självreglerat lärande inte explicit 

studerades i artiklarna i denna avhandling kan det antas att eleverna regle-

rade sitt lärande i den datorsimulerade övningen i problemlösning som stu-

deras i artikel III och IV. Det är troligt att övningens utformning i en dator-

simulerad miljö initierar en självregleringsprocess hos eleverna, eftersom de 

skulle testa sina hypoteser genom att manipulera simuleringen, observera 

effekterna av sina manipulationer och göra något med responsen från simu-

leringsverktyget. Vidare uppmanades de att tänka högt under tiden som de 

löste problemet och därmed blev de tvungna att både sätta upp mål och ut-

värdera vad som eventuellt gick fel i övningen. Datorsimuleringar har före-

slagits vara bra miljöer för att studera hur epistemic beliefs och självregle-

ringsprocesser interagerar (Greene m.fl., 2010). Tidigare studier har också 

visat att epistemic beliefs relaterar till självregleringsprocesser (se t.ex. Stahl, 

Pieschl & Bromme, 2006), där epistemic beliefs dessutom visat sig kunna 

prediktera lärandeutfallet i datorbaserade lärandemiljöer som exempelvis 

datorsimuleringar (Bendixen & Hartley, 2003; Windschitl & Andre, 1998). I 

problemlösningssituationer har även elevers emotioner visat sig ha betydelse 

för lärandeutfallet (Muis, Psaradellis, Lajoie, Di Leo & Chevrier, 2015). Ele-

vers emotioner var inte huvudfokus i artikel IV men synliggörs dock både i 

hur eleverna agerar i datorsimuleringen och hur de verbalt i intervjusituat-

ionen beskriver sina emotioner inför och under datorsimuleringen. Murphy 
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och Alexander (2016) menar att emotioner och motivation är nödvändiga för 

att kunna uppnå mer varaktiga förändringar av både fördjupade faktiska 

kunskaper och epistemic beliefs.  

Epistemisk kognition och epistemisk praktik 

I forskningen används sedan början på 2000-talet allt oftare ett mer situerat 

tillvägagångsätt för att studera epistemic beliefs. Denna forskningsinriktning 

kan ses som en följd av de metodologiska svårigheter som existerar med 

avseende både på hur epistemic beliefs kan uttryckas explicit samt hur dessa 

explicita uttryck ska tolkas i olika kontexter. Filosofiska aspekter inkluderas 

mer frekvent och heterogena urval i studierna har blivit mer vanligt före-

kommande. Till skillnad från tidigare, har en mer pragmatisk ställning gene-

rellt sett intagits gällande hur epistemic beliefs verkar samt hur dessa är 

kopplade till andra aspekter av lärande (Hofer, 2016). Vidare ligger numera 

ett större fokus på hur epistemic beliefs uttrycks genom handlingar i prakti-

ken, vilket bland annat har genererat en utvidgning av själva begreppet 

epistemic beliefs samt en vidareutveckling av tidigare metoder och mätin-

strument. Många olika begrepp används för att beteckna närliggande eller 

liknande situerade aspekter av epistemic beliefs, såsom exempelvis episte-

misk kognition i praktiken (Kelly, 2016), epistemiska praktiker (Kelly, 

2008), epistemic beliefs i aktion (eng: in action) (Mason, 2016) och episte-

misk kognition in situ (Sandoval, Greene & Bråten, 2016). I denna avhand-

ling används främst epistemiska praktiker för att beskriva elevers handlingar 

och uttalanden i situationer där kunskap utvärderas och motiveras.  

Epistemisk kognition 

Epistemisk kognition används ofta som en övergripande term i detta forsk-

ningsfält för att beskriva både mentala representationer och mentala proces-

ser (Chinn, Buckland & Samarapungavan, 2011; Greene m.fl., 2016). Fors-

kare likt Sinatra (2016) menar dock att mentala representationer i form av 

mer stabila epistemic beliefs inte är detsamma som epistemisk kognition, 

eftersom det syftar till att beskriva mentala processer som aktiveras i sam-

band med kunskapande och meningsskapande. Enligt Sinatra (2016) är 

epistemisk kognition en dynamisk tankeprocess som sker i stunden och som 

påverkas av epistemic beliefs och andra delar av kognitionen. I en problem-

lösningssituation skulle därför ens epistemiska kognition kunna ses som 

resultatet av samspelet mellan ens epistemic beliefs, faktiska kunskaper, 

problemlösningsförmåga, metakognitiva förmåga och andra delar av ens 

kognition som är av vikt i en sådan situation. Denna avhandling utgår från 

Sinatras (2016) definition av epistemisk kognition, som en tankeprocess som 

”invokes or draws upon learners’ beliefs, schemas, mental models, resources, 
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frameworks, or other contents of their cognition” (s. 480). Med andra ord 

definieras, som tidigare nämnts, epistemisk kognition som de implicita 

tankeprocesser som sker i stunden i samband med kunskapande och/eller 

meningsskapande.  

 

Ett situerat perspektiv innebär enligt Sandoval (2014) att fokusera på de 

kontexter och situationer där den epistemiska kognitionen antas äga rum, 

istället för att som tidigare enbart försöka karaktärisera epistemic beliefs 

med hjälp av till exempel enkäter. Elby och Hammer (2010; 2002) föreslår 

en slags epistemisk resursmodell, där olika epistemic beliefs aktiveras bero-

ende på kontexten. Med det menas till exempel att en elev som uppvisar 

naiva epistemic beliefs i ämnet matematik inte per automatik uppvisar det-

samma i ämnet geografi. Med utgångspunkt i både psykologi och filosofi 

utgick Chinn m.fl. (2011) från Hofer och Pintrich (1997) och tog även de fasta 

på den situations- och kontextspecifika karaktären hos epistemisk kognition. 

Enligt Chinn m.fl. (2011) karaktäriseras epistemisk kognition som ”a net-

work of interrelated topics including knowledge, its sources and justification, 

belief, evidence, truth, understanding, explanation, and many others” (sid. 

141). Vidare föreslogs en modell som inkluderar olika principer för episte-

misk kognition, där ett epistemiskt mål (eng: epistemic aim) anses som en 

väldigt central princip för epistemisk kognition. Det epistemiska målet för-

väntas visa ”riktningen” för övrig kognition och beteende i lärandesituation-

er, vilket indikerar att det handlar om tankeprocesser. Ett epistemiskt mål är 

ett mål som handlar om att ”ta reda på” och/eller att ”förstå” och är kopplat 

till kunskap och kunnande per se. I en lärandesituation kan elever exempel-

vis vara motiverade att uppnå en fördjupad kunskap om multiresistenta 

bakterier (epistemiskt mål), eftersom att en sådan kunskap så småningom 

kan bidra till utveckling av bättre antibiotika (icke-epistemiskt mål). Elever 

kan potentiellt sett ha liknande epistemic beliefs (mätta med enkät) men 

agera olika i en lärandesituation bland annat på grund av att de motiveras av 

en mix av olika epistemiska och icke-epistemiska mål (Chinn & Rinehart, 

2016). Ett större fokus på att studera elevers epistemiska mål skulle enligt 

Buehl och Fives (2016) kunna innebära bättre möjligheter att förutse hur 

elever kommer att reagera i olika lärandesituationer.  

 

En annan aspekt av epistemisk kognition som allt oftare lyfts fram är dess 

betydelse för kritiskt tänkande (Greene & Yu, 2016). Kritiskt tänkande kan 

anses vara nödvändigt för 2000-talets samhällsmedborgare för att denne ska 

bättre förstå sin omvärld. Vidare är kritiskt tänkande inte något som sker per 

automatik utan som kräver en viss typ av ansträngning (Sinatra m.fl., 2014). 

I situationer som kräver mer än att enbart hantera information är en adaptiv 

epistemisk kognition av vikt för att främja kritiskt tänkande (Greene & Yu, 

2016). Det innebär att i tankeprocessen kunna förstå och värdera den rå-
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dande situationen, dvs. inte bara fokusera på vad men också på hur och 

varför något är på ett särskilt vis i den specifika situationen.  

Informationshantering och kunskapande  

Enligt Alexander (2016) anser många att kognition innebär ett reflekterande 

förhållningssätt. Med ett reflekterande förhållningssätt menas att individen 

exempelvis har förmågan att kunna värdera och ta ställning till olika påstå-

enden. Detta är något som Alexander (2016) problematiserar i och med att 

många av de tankemässiga aktiviteter som sker hos en individ kan anses vara 

både spontana och utan vidare koppling till tidigare resonemang. Alexander 

utgår från idéerna av Stanovich och West (2000) som menar att en individs 

tänkande kan delas in i två olika system. System 1 handlar om en mer auto-

matisk tänkandeprocess som inte är så kognitivt krävande för individen me-

dan processen i system 2 är mer analytisk, relativt långsam och mer kognitivt 

krävande för individen. I en praktisk situation kan dessa två system hos in-

dividen innebära antingen en form av informationshantering alternativt ett 

kunskapande (Alexander, 2016; Alexander, Winters, Loughlin & Grossnickle, 

2012). Det kan antas vara troligt att system 1 mer ofta innebär en form av 

informationshantering och system 2 oftare innebär kunskapande. Informat-

ionshantering är något som sker snabbt per automatik och inte är kognitivt 

krävande hos individen (Alexander, 2016). Ett exempel på en situation där 

någon enbart hanterar information och inte kunskapar, är vid en onlinesök-

ning där individen skriver in ett sökord i ett sökfält och därefter klickar på 

första bästa sökträff utan att på ett djupare plan värdera eller ifrågasätta 

informationens trovärdighet. Vid informationshantering handlar det sällan 

om att kritiskt granska och verkligen förstå, vilket också innebär att det inte 

per automatik kan kopplas till att vara epistemiskt i sin natur (Alexander, 

2016).  

I vissa situationer som exempelvis vid inläsning inför ett prov, kan eleven 

uppleva att det inte räcker att enbart hantera information utan det blir även 

viktigt att på ett djupare plan förstå. Innehållet får en större betydelse och 

eleven ser en personlig vinning med att lära sig. Att skifta från att enbart 

hantera information till att vilja kunskapa, visar på att elevens mål föränd-

rats och blivit mer epistemiska i sin natur (Pluta, Chinn & Duncan, 2011). 

Som tidigare nämnts har Chinn m.fl. (2011) föreslagit att en individs kognit-

ioner kan definieras som epistemiska om individen har ett epistemiskt mål 

som exempelvis att fördjupa sin kunskap och förståelse, vilket i så fall be-

nämns som epistemisk kognition. Utifrån ovanstående resonemang kan där-

för sägas att denna avhandling utgår från att vad som avgör om en individs 

kognition(er), är av epistemisk karaktär eller ej, är beroende på om tanke-

processerna drivs av epistemiska mål eller andra typer av mål.  
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Epistemiska praktiker 

Ett sätt att bättre förstå elevers epistemiska kognition är att observera hur de 

agerar i olika undervisningskontexter. Elevers handlingar och uttalanden i 

situationer där kunskap utvärderas och motiveras har föreslagits kunna ge 

inblick i deras förhållningssätt till kunskap och kunnande (Chinn m.fl., 2011; 

Russ, 2014). Epistemiska praktiker används i denna avhandling för att be-

teckna de specifika sätt som en elev närmar sig, motiverar samt utvärderar 

kunskap i en viss situation (Kelly, 2008). Elevers epistemiska praktiker stu-

deras genom observationer av deras handlingar och uttalanden eftersom att 

dessa antas ge en fingervisning om vad som avgör kunskapsanvändning vid 

lärandet. En epistemisk praktik kan också ses som en observerbar del som 

visar på aspekter av den epistemiska kognitionen. Med det menas en slags 

beteenderespons som uppkommer som ett resultat av den implicita tanke-

processen, dvs. av den epistemiska kognitionen. Enligt Kelly (2016) bör de 

epistemiska praktikerna studeras på plats eftersom att de är ”situated in 

time, space, social practices, and culturals norms” (sid. 397). Forskare likt 

Sinatra (2016) anser att det är hög tid för ett större fokus på elevers episte-

miska praktiker till skillnad från att enbart mäta epistemic beliefs genom till 

exempel enkät. Dessutom har det föreslagits viktigt att låta elever reflektera 

över sina epistemiska praktiker, eftersom att reflektionen anses kunna 

främja den enskilde elevens epistemiska utveckling likväl som att detta antas 

kunna generera bättre kunskaper om hur epistemisk utveckling överlag kan 

förstås och mätas (Sinatra & Chinn, 2011). 

I artikel IV studeras tre elevers epistemiska praktiker, där handlingar och 

uttalanden kategoriseras utifrån problemlösningsstrategier, begreppsmässig 

förståelse och självutvärdering. Eleverna reflekterar även över sina episte-

miska praktiker. Genom datainsamling via både enkät, observation och in-

tervju ger studien insikt om relationen mellan elevernas epistemiska prakti-

ker (observation och intervju) och deras epistemic beliefs (enkät). Resultatet 

visar att de tre elevernas epistemic beliefs skiljer sig åt och att de uppvisar 

varierande epistemiska praktiker likväl som adaptionsförmåga till den dator-

simulerade övningen i problemlösning. Detta beskrivs mer ingående i ka-

pitlet Resultat.   
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Forskningsdesign, metoder och metod-

diskussion 

Det finns två mål med detta kapitel. För det första att ge läsaren en överblick 

över de olika ingående artiklarna och de metoder som har använts i dessa. 

För det andra, att förbereda för att kunna diskutera olika aspekter och kon-

sekvenser av de olika metoder som har använts i avhandlingen. Då de speci-

fika metoderna redan är beskrivna i de fyra artiklarna kommer dessa inte 

avhandlas i detalj här.  

Kapitlet består av tre huvudsakliga delar. I den första delen ges en översikt 

över de metoder som använts vid genomförandet av de fyra studierna. I den 

andra delen beskrivs och diskuteras de olika datainsamlingsmetoderna, 

nämligen enkät, video- och skärminspelad observation samt intervju. Den 

tredje och sista delen redogör för de forskningsetiska överväganden som 

gjorts.  

Metodöversikt 
 

I det här avsnittet beskrivs först metoderna använda i artikel I och II och 

sedan metoderna använda i artikel III och IV. Denna indelning görs eftersom 

artiklarna I och II utgår från samma enkät och artiklarna III och IV utgår 

från samma datainsamling.  I varje avsnitt beskrivs först det övergripande 

syftet med varje artikel, följt av en kort beskrivning av metod och urval. Av-

snittet avslutas med en översiktlig tabell (Tabell 1) som visar vilka metoder 

som använts i respektive artikel.  

 

Det empiriska underlaget i avhandlingen som helhet bygger på enkät-, ob-

servations och intervjudata. Artiklarnas numrering avspeglar inte någon 

kronologi, utan snarare en metodmässig förskjutning mellan artiklarna, där 

de första studerar epistemic beliefs på ett kvantitativt sätt utifrån ett större 

och bredare urval elever (artikel I och II) och de sista i större utsträckning 

mer finkornigt och kvalitativt undersöker epistemic beliefs betydelse i prak-

tiken för ett mindre urval elever (artikel III och IV). Att använda olika typer 

av metoder och att metodtriangulera har varit ett medvetet val då olika me-

toder kan komplettera varandra samt öka tillförlitligheten (Cohen, Manion & 

Morrison, 2013). Förhoppningen var att dessa metoder i sig skulle kunna 

generera olika perspektiv på betydelsen av elevers epistemic beliefs och där-

med stärka trovärdigheten för de resultat och slutsatser som kan dras utifrån 

denna avhandling.  
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Artikel I och II 

Syftet med artikel I är att jämföra svenska och tyska elever i årskurserna 5-

11, med avseende på struktur och nivå hos elevernas epistemic beliefs i kemi 

och uppfattning om lärandemiljön. Med elevers epistemic beliefs menas 

vilka föreställningar som de har om kunskap och kunnande. Med elevers 

uppfattning om lärandemiljön menas hur de uppfattar support från lärare, 

grad av autonomi och möjlighet till samarbete och deltagande i klassrumsak-

tiviteter. Dessutom studeras relationen mellan epistemic beliefs och uppfatt-

ning om lärandemiljön vilket sedan jämförs mellan de båda länderna. Arti-

kelns syfte uppnås genom en enkätstudie. Artikel II har som syfte att för-

djupa kunskapen om relationen mellan epistemic beliefs och lärandemål 

samt hur den relationen utvecklas över tid hos svenska elever i årskurs 5-11 i 

både en tvärsnitts- och en longitudinell enkätstudie. Lärandemål är en över-

sättning av engelskans achievement goals och handlar om hur en person 

definierar och utvärderar kompetens. 

Både artikel I och II undersöker alltså elevers epistemic beliefs med hjälp av 

enkät, där enkäten och urvalet av svenska elever är detsamma i båda artik-

larna. Dock analyseras elevernas epistemic beliefs, som nämnts ovan, i relat-

ion till olika företeelser i artiklarna.  Datainsamlingen för artikel I och II 

genomfördes vid ett tillfälle under 2015 med hjälp av den så kallade DoLiS-

enkäten. Denna enkät besvarades för artikel I av 4731 svenska och tyska 

elever varav de 1332 svenska eleverna användes även för del 1 i artikel II. För 

artikel II följdes därefter 323 elever i årskurs fem respektive sju longitudi-

nellt över totalt tre mättillfällen under åren 2015-2017 (del 2), där det första 

mättillfället var en del av tvärsnittsdatat. Utformningen av DoLiS-enkäten 

beskrivs i avsnittet Enkäter, och enkäten i sin helhet finns som Bilaga 6. Er-

bjudande om att delta i studien ställdes till flertalet skolor i både Sverige och 

Tyskland utifrån tillgänglighetsprincipen, med vilket menas att tillfrågade 

skolor var tillgängliga för forskarna (Bryman, 2013). Detta medför att urvalet 

inte var helt slumpmässigt, men det stora antalet deltagande elever tillsam-

mans med spridningen över flera årskurser, skolor, gymnasieprogram och 

två kommuner, medför ändå att urvalet är relativt representativt. 

Artikel III och IV 

Syftet med artikel III är att undersöka relationen mellan elevers epistemic 

beliefs i naturvetenskap, problemlösningsprocess och elevlösningars kom-

plexitetsnivå i en datorsimulerad övning i problemlösning. Detta syfte nås 

genom att närmare studera hur 19 svenska elever i årskurs ett på gymnasiet 

agerar och producerar lösningar i en datorsimulering. I den datorsimulerade 

övningen i problemlösning ska eleverna med hjälp av simuleringsverktyget 
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Algodoo producera fyra, väsentligt olika, uppställningar av en gungbräda 

som visar på jämvikt. Studien undersöker vilka aspekter av deras epistemic 

beliefs som är mest produktiva för kvalitén på problemlösningsprocessen 

och de slutgiltiga lösningarna. Vidare studeras hur epistemic beliefs relaterar 

till kvalitén på elevernas problemlösningsprocess och elevlösningarnas 

komplexitetsnivå. Syftet med artikel IV är  att beskriva elevers epistemiska 

praktiker i naturvetenskaplig problemlösning och deras meningsskapande i 

stunden för att fördjupa förståelsen för epistemisk kognition. Detta syfte nås 

genom att triangulera enkät- och observationsdata från artikel III med ett 

tillägg av intervjudata. Utifrån elevernas enkätresultat gällande epistemic 

beliefs, deras handlingar i den datorsimulerade övningen i problemlösning 

och intervjusvar om deras uppfattning om övningen och sina lösningar kon-

struerades tre narrativ, ett för varje elev, med utgångspunkt i tre kategorier 

som i den här specifika situationen förväntades vara en epistemisk praktik. 

Narrativen analyserades därefter för att identifiera varje elevs unika episte-

miska praktiker, som förutsattes vara associerad med deras epistemiska 

kognition. För båda artiklarna används alltså en mixad metod med vilket 

menas att kvantitativa (enkät) och kvalitativa (observation och intervju) 

metoder har kombinerats (Cohen m.fl., 2013). Målet med metodvalet var att 

belysa epistemic beliefs ur flera olika perspektiv för att kunna generera en 

mer överskådlig bild. 

Datainsamlingen för bägge artiklarna skedde under hösten 2013 och inled-

des med att enkätdata samlades in med hjälp av Epis-enkäten. Syftet med 

enkätundersökningen var att kartlägga epistemic beliefs hos samtliga 1902 

elever i årskurs ett på gymnasiet i en svensk kommun, varav 1196 besvarade 

enkäten. Elever som hade gett respons på mindre än 50% av enkätens påstå-

enden exkluderades och till sist återstod 1060 elever (Del 1 i Tabell 1). In-

formation om Epis-enkätens innehåll och utformning finns under avsnittet 

Enkäter och enkäten i sin helhet ingår som Bilaga 5. Med hjälp av kartlägg-

ningen av epistemic beliefs valdes 25 elever ut för artikel III. Urvalet gjordes 

så att eleverna tillsammans representerade fyra distinkt olika positioner i det 

mönster av epistemic beliefs som med hjälp av principalkomponentanalys 

(PCA) återfanns bland alla elever. Av dessa 25 valde 19 att delta i den dator-

simulerade övningen i problemlösning (Del 2 i Tabell 1). Kartläggningen av 

elevernas epistemic beliefs (Del 1) användes med andra ord som urvalspro-

cess. Utifrån dessa 19 elever från artikel III gjordes därefter ett ändamålsen-

ligt urval av tre elever (Nelly, Julian och Alex) för artikel IV. Med ändamåls-

enligt menas att valet baserades på en strävan efter stor variation gällande 

hur framgångsrika eleverna varit i datorsimuleringen, i form av exempelvis 

vilka strategier som de använt, hur många unika lösningar de producerat 

samt hur komplexa deras lösningar varit. Kön togs inte i beaktande vid urva-
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let då tidigare forskning visat på mixade resultat beträffande dess inverkan 

(t.ex.  Bendixen, Schraw & Dunkle, 1998; Conley m.fl., 2004; Kessels, 2013).  

 

På nästa sida presenteras en metodöversikt (Tabell 1) som kortfattat och för 

varje artikel beskriver Typ av urval och tidpunkt, Datainsamlingsmetod och 

datainsamlingsinstrument och Analysmetod.  
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Tabell 1. Metodöversikt 

Artikel Urval & tidpunkt 
Datainsamlingsmetod & -

datainsamlingsinstrument 
Analysmetod 

I 
 4731 svenska och tyska elever 

 Tvärsnitt åk 5-11 

 2015 

 Enkät 
DoLiS-enkät: epistemic beliefs och upp-
fattning om lärandemiljön 

 Konfirmatorisk faktoranalys (CFA) 

 Korrelationsanalys (multigroup 
analysis) 

II 

Del 1  

 1332 svenska elever 

 Tvärsnitt åk 5-11 

 2015 
 

Del 2  

 323 svenska elever  

 Longitudinellt vid 3 mättillfällen:  
åk 5-7 resp. 9-11 

 2015-2017 

 Enkät 
DoLiS-enkät: epistemic beliefs och  
lärandemål 
 
 

 Konfirmatorisk faktoranalys (CFA) 

 Ortogonal projektion till latenta 
strukturer (OPLS) 

III 

Del 1 

 1060 svenska elever 

 Åk 10 

 2013 

 
Del 2 

 19 elever 

 Åk 10 

 2013 

Del 1 

 Enkät 
Epis-enkät: epistemic beliefs 

 

 
Del 2 

 Observation, datorsimulering 

 Principalkomponent-analys (PCA) 

 Videoanalys 

 Ortogonal projektion till latenta 
strukturer (OPLS)  

IV 

 3 svenska elever 

 Åk 10 

 2013 

 Enkät 
Epis-enkät: epistemic beliefs 

 Observation, datorsimulering 

 Semi-strukturerad intervju 

 Enkätprofilering 

 Videoanalys 

 Tematisk intervjuanalys 

 Analys av narrativ  
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Enkäterna 

Samtliga fyra artiklar har använt enkätdata som samlats in med hjälp av två 

olika enkäter: Epis-enkäten och DoLiS-enkäten. Epis-enkäten har använts i 

artikel III och IV. Mer specifikt har enkätdata från artikel III ytterligare be-

arbetats för att skapa en SEB-profil (SEB= scientific epistemic beliefs) för 

varje elev i artikel IV. DoLiS-enkäten6 har använts i artikel I och II. Epis-

enkäten är konstruerad för att mäta elevers epistemic beliefs. DoLiS-enkäten 

är en omfattande enkät som består av flera olika delar, bland annat en del 

som mäter elevers epistimic beliefs. I artikel I används dessutom den del av 

DoLiS-enkäten som mäter elevernas uppfattning om lärandemiljön och i 

samband med artikel II används den del som mäter elevers lärandemål. 

Enkätkonstruktion och genomförande  

Epis-enkäten 

Epis-enkäten består av 37 påståenden rörande epistemic beliefs i naturve-

tenskap, som eleven tar ställning till på en 5-gradig likertskala (Bilaga 5). 

Enkäten är baserad på två etablerade enkäter, nämligen  Epistemological 

Beliefs Survey (EBS) av Wood och Kardash (2002) och Domain-specific 

Aspects of Epistemological Beliefs Questionnaire (DEBQ) av Hofer (2000). I 

Epis-enkäten inkluderades följande dimensioner från EBS; Speed of 

Knowledge Acquisition, Structure of Knowledge, Knowledge Construction 

and Modification, Characteristics of Successful Students, Attainability of 

Objective Truth och ur DEBQ valdes dimensionerna Simplicity of knowledge 

och Certainty of knowledge. DeBacker med kollegors (2008) jämförelse och 

utvärdering av tre vanligt förekommande mätinstrument låg till grund för 

valet att utgå från EBS. I utvärderingen drog de slutsatsen att även om det 

existerade psykometriska problem för samtliga tre instrument, så var EBS 

det minst dåliga då majoriteten av påståendena fungerade psykometriskt. 

Hofers (2000) två dimensioner lades till i och med att dessa två visat sig 

fungera väl i en tidigare genomförd studie (Winberg, Hellgren & Palm, 

2014). Originalpåståenden från de ursprungliga enkäterna översattes till 

svenska och ibland gjordes mindre omformuleringar för att passa svenska 

gymnasieelever och för att förtydliga att det handlade om naturvetenskap 

både i och utanför den svenska skolkontexten. Ett originalpåstående var 

exempelvis, ”If I try to integrate new ideas in a textbook with knowledge that 

I already have about a topic, I will just get confused”. Detta översattes till 

“Om jag försöker blanda nya idéer från en lärobok med min egen kunskap i 

                                                             
6 DoLiS-enkäten har fått sitt namn i och med att den ingick i DoLiS-projektet. 
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naturvetenskap, blir jag troligen bara förvirrad.” En pilotundersökning med 

ett mindre antal elever genomfördes för att säkerställa att de framtagna på-

ståendena var formulerade på ett begripligt sätt samt att de mätte det som de 

var avsedda att mäta. Gymnasieeleverna som deltog i pilotundersökningen 

uppmanades att markera särskilt svåra och/eller problematiska påståenden 

medan de fyllde i enkäten, som genomfördes i pappersformat. Därefter be-

arbetades deras enkätsvar och ytterligare förändringar och förbättringar 

genomfördes för att höja tillförlitligheten inför den slutliga enkätundersök-

ningen (jmf. Cohen m.fl., 2013).  

När enkätens utformning var fastslagen och ansvariga på skolförvalt-

ningsnivå hade tackat ja till deltagande, kontaktades och informerades skol-

chefer, rektorer och lärare på de tilltänkta gymnasieskolorna om studiens 

syfte och genomförande både muntligt och via mail. Vid enkätundersökning-

en användes ett webformulär som konstruerades med hjälp av ett internet-

baserat enkätverktyg (Websurvey, se  https://www.textalk.se/produkter/-

websurvey/). Lärarna på gymnasieskolorna ansvarade för att gymnasieele-

verna besvarade enkäten och de hade innan genomförandet skulle ske fått 

skriftliga instruktioner om hur enkäten skulle introduceras för eleverna och 

genomföras. Om enskilda lärare önskade hjälp med insamlingen av enkät-

data erbjöds de att få det av någon av forskarna. Eleverna uppmanades både 

muntligt och skriftligt i enkäten att utgå från sina erfarenheter av undervis-

ning inom naturvetenskaperna och, om möjligt, även precisera om de tänkte 

på biologi, kemi eller fysik vid ifyllandet av enkäten. Vid den statistiska ana-

lysen av enkätsvaren uppdagades att några av de dimensioner som enkäten 

avsåg att mäta inte kunde modelleras tillfredsställande. Med vilket menas att 

enkätpåståendena inte samvarierade på det förväntade sättet. Som en följd 

av detta slogs några dimensioner ihop, medan några delades upp. De slutgil-

tiga dimensionerna blev; Quick learning, Effort, Successful students, Cer-

tainty and Truth, Construction and Modification, Source/Authority och 

Simplicity.  

DoLiS-enkäten 

Erfarenheter från användandet av Epis-enkäten möjliggjorde väl genom-

tänkta förändringar inför artikel I och II, vilket resulterade i den del av Do-

LiS-enkäten som mäter epistemic beliefs i kemi utifrån en 5-gradig likert-

skala. I denna del ingick till att börja med dimensionerna Speed of 

knowledge acquisition, Successful student (Wood & Kardash, 2002) Sim-

plicity of knowledge (Hofer, 2000), Source, Certainty, Justification och 

Development (Conley m.fl., 2004). På liknande sätt som för Epis-enkäten 

visade den statistiska analysen att några av dimensionerna inte kunde mo-

delleras tillfredsställande, dvs. de samvarierade inte utifrån det förväntade 

https://www.textalk.se/produkter/websurvey/
https://www.textalk.se/produkter/websurvey/
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sättet. I den slutgiltiga DoLiS-enkäten ingick därför 14 påståenden, som 

samtliga baserades på de fyra dimensionerna av Conley m.fl. (2004) (Bilaga 

6). Dessa dimensioner är vanligt förekommande vid kartläggning av episte-

mic beliefs inom den naturvetenskapliga kontexten (se även Kizilgunes, 

Tekkaya & Sungur, 2009; Mason, Boscolo, Tornatora & Ronconi, 2013; Tsai, 

Ho, Liang & Lin, 2011). Förutom den del av DoLiS-enkäten som avsåg mäta 

elevernas epistemic beliefs, används i artikel I dessutom den del som mäter 

elevernas uppfattning om lärandemiljön. Denna del innehåller dimensioner-

na Teacher support, Autonomy support, Cooperation och Participation, där 

samtliga dimensioner förutom Autonomy support kommer från mätinstru-

mentent What Is Happening In this Class (WIHIC) av Fraser, McRobbie och 

Fisher (1996). Dimensionen Autonomy support är tagen från Learning Cli-

mate Questionnaire av Williams och Deci (1996). I artikel II mäts förutom 

elevernas epistemic beliefs även deras lärandemål utifrån de två huvuddi-

mensionerna i motivationsteorin, Achievement goal theory (Elliot & Thrash, 

2001); Bemästrandemål och Prestationsmål. I enkäten delades Prestat-

ionsmål även upp i uppnående prestationsmål (eng: performance approach) 

och undvikande prestationsmål (eng: performance avoidance). Dock visade 

det sig vara omöjligt att göra denna separation för de svenska eleverna, och 

de slogs därför samman till en dimension. Mer information om DoLiS-

enkäten finns att läsa om i artiklarna I och II.  

Eftersom artikel I syftar till att göra jämförelser mellan Sverige och Tysk-

land, var det av vikt att påståendenas formuleringar skulle passa både den 

svenska och tyska skolkontexten och att översättningarna skulle ha samma 

betydelse i de båda länderna. Resultatet från en pilotstudie medförde att små 

semantiska förändringar gjordes för några få påståenden i enkäten. Berörda 

skolchefer, rektorer och lärare kontaktades och informerades om studiens 

syfte och hur enkäten skulle introduceras och genomföras. Berörda lärare 

fick också skriftlig information om studien och enkätförfarandet (Bilaga 4) 

Eleverna i Sverige besvarade enkäten via ett webformulär medan eleverna i 

Tyskland besvarade enkäten i pappersformat. I Sverige ansvarade lärarna för 

att eleverna fyllde i enkäten medan det i Tyskland var forskarna som åkte 

runt till skolorna. Eleverna i Sverige och Tyskland fick likvärdig information 

när de skulle fylla i enkäten, de uppmanades bland annat att vid ifyllandet 

utgå från kemiämnet, alternativt naturvetenskap om de ännu inte hade stu-

derat kemi i skolan. 

Metoddiskussion om enkäter 

 

Som tidigare nämnts har forskare diskuterat svårigheterna med att uppnå 

reliabilitet och validitet för de enkäter som avser mäta epistemic beliefs (t.ex. 

Greene & Yu, 2014; Sinatra & Chinn, 2012). Utifrån dessa kända metodsvå-
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righeter städades data inledningsvis för Epis-enkäten med avseende på svar 

som följde visuella mönster (Clark, Gironda & Young, 2003). I praktiken 

innebar det att först göra en okulär besiktning där mönster som tydde på 

oseriösa svar i elevernas enkätsvar söktes. För DoLiS-enkäten, följde vi en 

rekommendation av Meade och Craig (2012) och städade data även med 

avseende på onormalt långa strängar av identiska svar över flera påståenden, 

oavsett påståendenas polaritet. Med det menas att undersöka hur många 

identiska svar som statistiskt sett krävdes för att betraktas som en outlier. 

Samtliga elever som överskred värdet plockades därefter bort. Innan data 

städats korrelerade samtliga dimensioner positivt med varandra oavsett 

polaritet vilket inte verkade teoretiskt rimligt. Efter att datat städats korrele-

rade dimensionerna istället enligt rimliga teoretiska förväntningar. Vidare 

användes konfirmatorisk faktoranalys (CFA) för att se om de förutbestämda 

dimensionerna återfanns i datat. Därefter testades measurement invariance 

(MI), både mellan länderna och mellan årskuserna inom länderna för att 

psykometriskt säkerställa att dimensionerna uppfattades på liknande sätt av 

eleverna. Samtliga data stödde MI på en tillräckligt hög nivå för att valida 

jämförelser mellan grupperna skulle kunna göras. Om fallet varit att MI inte 

hade kunnat uppnås, hade tänkbara orsaker kunnat vara exempelvis; kultur, 

nationalitet, ålder, urval av elever och felöversättning av enkätpåståendena 

(Wu, Li & Zumbo, 2007). Eleverna i Tyskland börjar i årskurs 1 redan vid 6-

års ålder, vilket är ett år tidigare än eleverna i Sverige. Potentiellt sett hade 

de svenska och tyska elevernas olika åldrar i årskurserna kunnat orsaka att 

MI inte uppnåddes, eftersom eleverna hade legat i olika delar av sin utveckl-

ing. Detta hade då kunnat leda till att jämförelserna hade blivit mer osäkra 

(artikel I). Så visade sig dock inte vara fallet. På samma sätt undersökte vi MI 

för elevernas uppfattning om lärandemiljön och deras lärandemål. Trots, 

den i många fall befogade, kritiken mot användningen av enkäter för att 

mäta epistemic beliefs visar MI i kombination med ett så pass stort urval att 

resultaten går att  jämföra mellan länderna. 

 

Skillnaden i datainsamlingsformat i Sverige och Tyskland bedömdes inte 

vara något problem, baserat på tidigare forskning som visar att de olika till-

vägagångsätten inte introducerar någon bias (Hox, De Leeuw & Zijlmans, 

2015). Vid bearbetningen av enkätdata framkommer att det existerar en 

högre andel oseriösa svar hos de svenska eleverna i jämförelse med de tyska 

eleverna. Orsaker till en högre andel oseriösa svar i Sverige skulle exempelvis 

kunna bero på distributionssättet eller att svenska elever var mindre motive-

rade att delta med seriösa svar. Detta kompenserades dock för vid städning 

av data, då dessa elever plockades bort. Efter städning bedömdes de kvarva-

rande svenska elevernas enkätdata inte ha en annan karaktär än de tyska 

elevernas enkätdata som samlats in via ett pappersformulär. 
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Video-och skärminspelad observation av problemlösning 

Artiklarna III och IV har förutom enkäter även använt sig av video- och 

skärminspelad observation av problemlösning i fysik som genomfördes av 

elever i årskurs ett på gymnasiet.  

Konstruktion av övning i problemlösning och genomförande  

En datorsimulerad övning i problemlösning designades då tidigare studier av 

exempelvis Bodin (2012), visat att datorsimuleringar kan erbjuda lämpliga 

förutsättningar för att synliggöra epistemic beliefs vid problemlösning. Målet 

var att den datorsimulerade övningens uttalade syfte och utformning, till-

sammans med elevernas möjligheter att experimentera och "kunskapa" 

skulle aktivera elevernas epistemiska kognition och manifesteras i elevernas 

epistemiska praktiker under övningen. Den epistemiska praktiken visar med 

andra ord på aspekter av den implicita epistemiska kognitionen, som i sig 

kan anses vara resultatet av samspelet mellan epistemic beliefs och andra 

delar av kognitionen. Eleverna introducerades muntligt till datorsimule-

ringsverktyget Algodoo innan det praktiska genomförandet tog vid. Detta 

verktyg beskrivs mer detaljerat i artikel III och IV. Därefter fick samtliga 

elever en skriftlig handledning för att själva kunna bekanta sig med verkty-

get, och testa de olika funktionerna som exempelvis att kunna ändra massa, 

färg, densitet, luftmotstånd etc. på de olika föremålen som de hade att tillgå i 

testversionen (se Bilaga 1). Under tiden som eleverna bekantade sig med 

Algodoo hade de möjlighet att ställa frågor om något verkade oklart för dem. 

Efter att ha bekantat sig med Algodoo och dess olika funktioner fick eleverna 

en muntlig och skriftlig instruktion om övningens syfte (se Bilaga 2). Som 

tidigare nämnts i avsnittet Artikel III och IV gick övningen ut på att eleverna 

enskilt med hjälp av Algodoo skulle producera fyra, väsentligt olika, upp-

ställningar av en gungbräda som visade på jämvikt. Inledningsvis skulle de 

öppna en startscen i Algodoo som innehöll delar till en gungbräda och ett 

antal klossar med olika massa och form. Därefter skulle de sätta ihop delarna 

till gungbrädan innan de med hjälp av klossarna skulle börja konstruera sina 

uppställningar som visade på jämvikt. Eleverna uppmanades att tänka och 

resonera högt under tiden de arbetade med uppgiften. Alla eleverna fick lika 

mycket tid till sitt förfogande och hade möjlighet att ställa frågor om oklar-

heter uppstod under tiden de skulle producera sina lösningar. Eleverna satt 

själva i mindre rum och blev filmade, liksom deras manipulationer av den 

datorsimulerade gungbrädan. De slutliga lösningarna och video- och skärm-

inspelningarna sparades ner på datorn med deras namn och nummerord-

ning på lösningen.  



  

34 
 

Metoddiskussion om övningens utformning och inspelad obser-

vation 

Tidigare forskning har flera gånger påtalat vikten av att i större utsträckning 

studera elevers epistemiska kognition i praktiska situationer (se t.ex. Kelly, 

2016; Sandoval, 2005). Sandoval m.fl. (2016) menar att detta förutsätter ett 

”right tool for the right job”-perspektiv (sid. 483). Eftersom målet var att 

studera elevernas problemlösningsprocess och deras epistemiska praktiker 

så valdes inspelad observation (artikel III och IV). Genom att eleverna upp-

manades att tänka och resonera högt under den datorsimulerade övningen, 

där epistemisk kognition förutsattes ske, blev det möjligt att få en inblick i 

relationen mellan deras epistemic beliefs och deras epistemiska praktiker. I 

denna kontext hade själva övningen i problemlösning en betydande roll i och 

med att kunskapsutveckling kunde äga rum hos eleverna. Utifrån Alexanders 

(2016) resonemang om en distinktion mellan informationshantering och 

kunskapande (se Bakgrunden), är det dock viktigt att reflektera över om den 

datorsimulerade övningen innebar kunskapande och epistemiska praktiker 

hos samtliga elever (artikel IV). Mer information om Alexanders (2016) re-

sonemang finns att läsa i kapitlet Diskussion. De aspekter av elevernas prak-

tiker som studeras i artikel IV var dock problemlösningsstrategier, be-

greppsmässig förståelse och självutvärdering och dessa aspekter berör just 

hur eleverna närmar sig, motiverar och utvärderar kunskap i den specifika 

övningen. Därför studeras elevernas kunskapande, i den mån det existerade. 

En ytterligare viktig aspekt är att datorsimuleringen ständigt genererade en 

kontinuerlig feedback till eleven i form av konsekvenser av dennes hand-

lande, vilket i sig kan anses både hålla igång problemlösningsprocessen och 

även den epistemiska kognitionen. Förhoppningen var att en datorsimulerad 

problemlösning skulle innebära att delar av elevernas epistemiska kognition 

skulle kunna urskiljas, vilket kanske inte hade varit lika tydligt vid en annan 

typ av problemlösningssituation.  

Video- och skärminspelningar användes för att fånga elevernas agerande och 

problemlösande i datorsimuleringen. Datainsamlingsmetoden möjliggör 

observationer av elevernas agerande in situ utan att forskaren själv behöver 

närvara (Hennink, Hutter & Bailey, 2010). En ytterligare fördel med ett vi-

deobaserat material för den aktuella studien, var möjligheten att kunna se 

om inspelningarna flera gånger. En nackdel med denna typ av metod är att 

de som blir filmade eventuellt blir hämmade i sitt agerande. Dock verkade 

eleverna obekymrade över att de och deras agerande i datorsimuleringen 

spelades in.  
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Uppföljande intervju 

För artikel IV genomfördes en uppföljande intervju med de tre utvalda ele-

verna Nelly, Julian och Alex efter att de utfört den datorsimulerade övningen 

i problemlösning. Intervjun avsåg stärka och nyansera det som tidigare 

framkommit i enkäten och observationen.  

Intervjukonstruktion och genomförande 

Intervjuerna var semi-strukturerade och följde en förutbestämd intervju-

guide (se bilaga 3). Semi-strukturerade intervjuer valdes eftersom den typen 

av intervjuer dels är relativt strukturerad där intervjufrågorna kan komplett-

eras med andra följdfrågor och att den dels ger den intervjuade större frihet 

att utforma svaren på eget sätt och utveckla sitt resonemang. För att undvika 

att eleverna skulle tillrättalägga sina svar fick de inte ta del av intervjufrå-

gorna i förväg (Denscombe, 2009). Intervjuerna berörde ämnen som elever-

nas tankar och förväntningar före och under datorsimuleringen, vad de upp-

fattade som viktigt i uppgiften, hur de resonerade medan de skapade sina 

lösningar, på vilket sätt de avgjorde hur deras lösningar var olika, om de 

hade någon regel som de i förväg kunde använda sig av för att kunna förutse 

hur jämvikt kan uppnås osv. Utifrån de svar som eleverna gav ställdes upp-

följningsfrågor för att klargöra och förtydliga. För att ytterligare stärka vali-

ditet och reliabilitet användes en stimulated-recall-metod, genom att elever-

na i intervjusituationen fick ta del av sina egna producerade lösningar (arte-

fakter). De uppmanades därefter att resonera kring sitt handlande, sina spa-

rade lösningar och de förväntningar och mål de haft med datorsimuleringen. 

Samtliga intervjuer genomfördes avskilt för att undvika att störas av andra 

och göra det möjligt att få en nyanserad bild där tonfall, ansiktsuttryck och 

andra fysiska responser kunde tas i beaktande (Rubin & Rubin, 2011). Vidare 

spelades dessa intervjuer in med hjälp av en diktafon för att säkerställa att 

ingen information från intervjuerna skulle utelämnas.  

Metoddiskussion om intervjuer 

 

Intervjuernas syfte var att stärka och nyansera tolkningarna av elevernas 

video- och skärminspelade problemlösningsprocesser och enkätresultat. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) kan intervjuer generera empiri som möj-

liggör en djupare förståelse av det fenomen som studeras men kan även på-

verkas av intervjuarens subjektiva tolkningar och förförståelse. Att utgå från 

en intervjuguide var viktigt i och med att intervjuerna genomfördes av tre 

olika forskare. Trots att samma frågor ställdes i samma ordning är det möj-

ligt att de tre eleverna blev påverkade av forskaren som genomförde inter-

vjun, då det i efterhand visat sig att de tre forskarna använt sig av lite olika 
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intervjutekniker. Till exempel skiljde sig forskarna i någon mån åt när det 

gäller hur ofta de hejdade elevens svar, hur ofta de upprepade det som eleven 

just sagt eller vilka ord de använde när eleven inte förstod en fråga. Eftersom 

intentionen inte är att kunna generalisera resultatet, särskilt inte när enbart 

tre elever intervjuades, bör dessa relativt små skillnader i intervjuteknik inte 

ha påverkat resultatet som helhet. För artikel IV’s syfte föll det väl ut att an-

vända stimulated recall, då eleverna genom detta tillvägagångssätt kunde bli 

påminda om hur de tidigare tänkt i den specifika situationen. Vidare antogs 

att stimulated recall skulle möjliggöra att elevernas resonemang i större ut-

sträckning utgick från deras meningsskapande i praktiken, vilket på så sätt 

skulle minimera risken att enbart ta deras teoretiska antaganden i beaktande 

(dvs. deras enkätsvar) (Mason, 2016). Hur eleverna resonerade utifrån sina 

lösningar gav med andra ord ledtrådar om hur de närmat sig, motiverat och 

utvärderat kunskap i den här situationen. Vidare gav intervjuerna indikat-

ioner på vilka olika typer av förhållningssätt, uppsatta mål och motiv som 

drev eleverna under den datorsimulerade övningen i problemlösning. Tidi-

gare identifiering och tolkning av elevernas epistemiska praktiker och 

epistemisk kognition från observationen stärktes genom intervjun då elever-

na uppmanades att förtydliga, kommentera och precisera de tankegångar 

som de själva antog skedde, hur de så här i efterhand tolkade in vad som 

skett samt om någon förändring ägt rum.  

 

För eleven Julian, hade intervjun stor betydelse för hur hans epistemiska 

kognition utvecklades. Under datorsimuleringen hade Julian svårigheter att 

producera olika typer av lösningar och de lösningar som producerades hade 

låg komplexitet. Även om hans tal indikerade på en djupare begreppsmässig 

förståelse, hade han svårigheter att omvandla sin teoretiska kunskap till 

praktik. Det var först när han konfronterades med sina producerade lösning-

ar en andra gång som han korrekt kunde bedöma sin prestation och visa 

adaption till kontexten genom att bland annat argumentera för vilka typer av 

lösningar som hade varit mer produktiva. Intervjuerna indikerade att elever 

som uppvisar ett ineffektivt kunskapssökande kan bli hjälpa att komma vi-

dare i sin epistemiska kognition genom synliggörande av problemlösnings-

processen. 

Forskningsetiska överväganden 
 

Hela forskningsprocessen har följt aktuella versioner av Vetenskapsrådets 

principer gällande god forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011, 2017). Ingen 

av de studier som ingår i avhandlingen behandlar känsliga personuppgifter 

och de har därmed inte krävt formell prövning av etiknämnd enligt Etik-

prövningslagen. Deltagarna i studierna har informerats om att deltagandet 

är frivilligt, att de när som helst kan välja att avbryta sin medverkan, att det 
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använda materialet enbart kommer att användas i forskningssyfte, att de inte 

kommer att gå att identifiera när studierna rapporteras och att inte heller 

deras lärare kommer att få veta vad de enskilda eleverna har svarat. Inform-

ationen gavs både skriftligt och muntligt. Alla elever informerades om att det 

insamlade och producerade datamaterialet endast skulle användes för forsk-

ningsändamål. Samma information som gavs muntligt vid enkätgenomfö-

randet, gavs igen till de utvalda eleverna som valde att fortsätta delta i den 

datorsimulerade övningen och intervjun för artikel III och IV. Information 

gavs även om att det insamlade materialet skulle anonymiseras och avidenti-

fieras samt att det skulle förvarats så att obehöriga inte kunde få tillgång till 

det. Den personliga integriteten hos eleverna skyddades genom upprättande 

av en kodnyckel där elevernas namn, skola, årskurs och andra för verksam-

heten specifika termer bytts ut. För artikel IV innebar detta att elevernas 

namn fingerades.  
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Resultat 

I det här kapitlet besvaras kappans tre övergripande frågor utifrån de fyra 

artiklarnas resultat. Samtliga artiklar studerar naturvetenskapliga epistemic 

beliefs, vilket härefter enbart benämns som epistemic beliefs. Artiklarna och 

deras resultat i sin helhet finns bifogade i slutet av denna avhandling. 

Vilka förutsättningar för att dra slutsatser om epistemic 
beliefs ges utifrån valet av enkät som mätmetod, inklusive 
dess design och innehåll? 
 

Den första övergripande frågan handlar om hur valet av metod för att mäta 

epistemic beliefs genererar vissa förutsättningar för hur detta begrepp sedan 

kan förstås och karaktäriseras. Vidare kan denna fråga också ses som en 

utgångspunkt för att besvara de andra två övergripande frågorna för kappan, 

eftersom svaret på denna fråga kan påverka synen på vad de andra två frå-

gorna egentligen omfattar. I avhandlingen har samtliga fyra artiklar använt 

enkätdata för att mäta epistemic beliefs. Dessa data har samlats in med hjälp 

av två olika enkäter: DoLiS-enkäten (artikel I och II) och Epis-enkäten (arti-

kel III och IV). Dessa beskrivs mer i detalj i kapitlet Metod. Utifrån dessa två 

enkäter har avhandlingen producerat två huvudsakliga resultat i relation till 

denna första övergripande fråga. 

 

Det första resultatet berör stabiliteten och progressionen hos epistemic beli-

efs. Sedan tidigare har epistemic beliefs föreslagits vara relativt stabila men 

att epistemisk utveckling sker med tid och erfarenhet (King & Kitchener, 

2004). Elevernas enkätsvar visar dock att deras epistemic beliefs inte för-

ändras särskilt mycket över tid, dvs. de blir varken mer sofistikerade eller 

mer naiva (artikel II). I studien fick 323 elever besvara DoLiS-enkäten vid tre 

mättillfällen under åren 2015-2017 (vårterminen i årskurserna 5-7 respektive 

9-11). Under dessa år var årskursmedelvärdet av elevernas epistemic beliefs 

väldigt lika varandra, trots att eleverna fått både ökad skolning och erfaren-

het. Dessa resultat från de 323 eleverna visar därmed på en stabilitet hos 

epistemic beliefs över tid. Detta mönster återfanns även bland de 1332 ele-

verna som deltog i tvärsnittsstudien (samma artikel), dvs. elevernas episte-

mic beliefs såg mer eller mindre likadana ut i årskurserna 5-11 (fast i detta 

fall för olika elevgrupper). Det kan vara så att det ges specifika förutsättning-

ar utifrån valet att mäta epistemic beliefs med enkät i stora grupper, som gör 

att en epistemisk utveckling är svår att fånga.  
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Det andra resultatet handlar om en aspekt av att mäta varje epistemic beli-

efs-dimension på ett kontinuum från naiv till sofistikerad. Inom forsknings-

fältet mäts dimensionerna oftast på denna skala, men det visar sig dock att 

de vanligt förekommande dimensionerna som ingick i DoLiS-enkäten (arti-

kel I och II) inte mäter hela detta kontinuum. Dimensionerna Justification 

och Development mäter enbart grad av sofistikering, där enkätpåståendena 

var formulerade med en positiv polaritet utifrån naiv-sofistikerad kontinuu-

met. Eleverna skattade exempelvis hur mycket de höll med i påståendet; ”I 

kemi kan det finnas flera sätt att testa sina idéer på”, vilket indikerar i vilken 

utsträckning en elevs beliefs är sofistikerade, men inte kan säga något om 

huruvida de är naiva (Artikel II). I motsats var dimensionerna Source och 

Certainty formulerade med en negativ polaritet utifrån naiv-sofistikerad 

kontinuumet. Eleverna förhöll sig till enkätpåståenden som exempelvis; ”Det 

som forskarna kommer fram till måste man tro på”, som enbart mäter om 

elevernas beliefs är naiva. Sammantaget mäter de två paren av epistemic 

beliefs-dimensioner alltså antingen grad av sofistikering eller grad av naivi-

tet, utan att samtidigt fånga den motsatta änden av kontinuumet. Med andra 

ord, en elev behöver inte per automatik uppvisa sofistikerade epistemic beli-

efs i en dimension bara för att denne inte identifierar sig med naiva episte-

mic beliefs i den dimensionen. En annan förutsättning som ges för att dra 

slutsatser om epistemic beliefs har alltså att göra med valet av enkätfrågor 

och hur de relaterar till varandra.  

 

Sammantaget ger resultaten en indikation om att den valda mätmetoden för 

epistemic beliefs genererar vissa förutsättningar för hur epistemic beliefs 

sedan kan förstås och karaktäriseras. Detta kan i sin tur sedan få konsekven-

ser när epistemic beliefs ska studeras i relation till exempelvis andra förete-

elser och epistemiska praktiker.  

Hur ser relationen ut mellan elevers epistemic beliefs och 
andra företeelser som är viktiga i lärandesituationer?  
 

Den andra övergripande frågan handlar om relationen mellan elevers 

epistemic beliefs och andra för lärandet viktiga företeelser. I samtliga artik-

lar har det antagits att yttre företeelser som kultur och epistemiska klimat 

finns med som bakgrundsvariabler. Det är troligt att dessa påverkar hur den 

faktiska undervisningskontexten och lärandesituationen utformas. Det är 

också rimligt att förvänta sig att hur dessa uppfattas av eleven är beroende 

av, bland annat, dennes epistemic beliefs. Sammantaget har en utgångs-

punkt för studierna i avhandlingen varit att relationen mellan elevers 

epistemic beliefs och yttre företeelser är viktiga för vilka inre företeelser som 

aktiveras och hur de samspelar. Ingen av artiklarna mätte yttre företeelser på 

ett explicit sätt utan istället har den yttre kontexten och hur den kan ha på-
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verkat resultaten försökt förstås. Avhandlingens fyra artiklar har däremot 

tillsammans genererat tre centrala resultat rörande relationen mellan 

epistemic beliefs och inre företeelser. 

Det första centrala resultatet handlar om att det existerar skillnader mellan 

Sverige och Tyskland när det gäller relationen mellan elevernas epistemic 

beliefs och deras uppfattningar om lärandemiljön (artikel I). I studien be-

svarade 4731 svenska och tyska elever i årskurserna 5-11 DoLiS-enkäten (se 

kapitlet Metod) vid ett tillfälle under vårterminen 2015. Elevernas enkätsvar 

visade överlag ett starkare samband mellan elevernas epistemic beliefs och 

deras uppfattningar om lärandemiljön i Tyskland än i Sverige. Den tydligaste 

skillnaden rörde samband mellan olika typer av epistemic beliefs och upp-

fattning av lärarstöd. Hos tyska elever fanns ett positivt samband mellan 

naiva epistemic beliefs i dimensionerna Source och Certainty och en hög 

grad av Teacher support (dvs. att eleven upplevde stöd från läraren). Hos 

svenska elever hade istället en hög grad av Teacher support ett positivt sam-

band med sofistikerade epistemic beliefs i dimensionerna Justification och 

Development. Det innebar att de tyska elever som upplevde sig få hög grad 

av lärarsupport såg läraren som källan till kunskap och definierade kunskap 

som något relativt oföränderligt. Hos svenska elever hängde istället en upp-

fattning om en hög grad av lärarsupport ihop med en tro på att kunskap 

behöver motiveras och är föränderlig. Även skillnader i styrkan av samban-

den mellan olika dimensioner av elevernas uppfattningar om lärandemiljön 

och deras epistemic beliefs kunde urskiljas mellan länderna. Av samtliga 

dimensioner som mätte uppfattning om lärandemiljön, hade Cooperation 

(dvs. att eleven upplevde att det fanns utrymme för samarbete i klassrum-

met) det starkaste positiva sambandet med epistemic beliefs-dimensionerna 

Justification och Developement (sofistikerade epistemic beliefs). Detta var 

extra tydligt hos de svenska eleverna. Elever som upplevde att de gavs ut-

rymme till att samarbeta med sina klasskompisar, tenderade alltså att i 

högre grad tycka att kunskap är föränderligt och att den behöver motiveras, 

särskilt i Sverige. Dimensionen Participation (dvs. att uppleva sig som del-

aktig i klassrumsaktiviteter) visade för båda länderna på ett positivt sam-

band med dimensionerna Justification och Development (sofistikerade 

epistemic beliefs). För de tyska eleverna fanns dessutom indikationer på ett 

samband mellan dimensionen Participation och sofistikerade (eller egentli-

gen mindre naiva) epistemic beliefs i dimensionerna Certainty och Source. 

Detta innebär att tyska elever som upplevde att de gavs möjligheter att delta 

i klassrumsaktiviteter också visade en lägre tilltro till auktoriteter.   



  

41 
 

Det andra centrala resultatet berör relationen mellan epistemic beliefs och 

lärandemål (motivation). Resultaten visar att generellt sett hänger naiva 

epistemic beliefs ihop med Prestationsmål och sofistikerade epistemic beli-

efs med Bemästrandemål. Dock finns det avvikelser från detta mönster, och 

övergångar mellan vissa årskurser tycks påverka förhållandet (artikel II). 

Under vårterminen 2015 besvarades DoLiS-enkäten (se kapitlet Metod) av 

1332 svenska elever i årskurserna 5-11. Elevernas enkätsvar visade att so-

fistikerade epistemic beliefs i Justification och Development hade en signifi-

kant positiv korrelation med Bemästrandemål, vilket var tydligt i både tvär-

snittsdata och longitudinellt data. Detta kan tolkas som att elever som anser 

att kunskap mest troligt är föränderlig och bör motiveras, även tenderar att 

vilja göra så bra ifrån sig som möjligt i förhållande till uppgiften och den 

egna förmågan. Sofistikerade7 (eller egentligen mindre naiva) epistemic 

beliefs i dimensionerna Source och Certainty hade en signifikant negativ 

korrelation med Prestationsmål. Det betyder att de elever som har en lägre 

tilltro till auktoriteter, inte tenderar att utvärdera och definiera sin kompe-

tens i förhållande med andra. Vidare verkade Justification och Development 

mer viktiga för att prediktera Bemästrandemål än Source och Certainty, 

men från årskurs 9 och uppåt blev de två sistnämnda dimensionerna allt 

viktigare. Alla epistemic beliefs-dimensioner blev positivt relaterade till Pre-

stationsmål efter årskurs 9 men till andra året på gymnasiet återgick Source 

och Certainty till att vara negativt relaterade till Prestationsmål. Denna 

trend var likartad både för tvärsnittsdata och longitudinellt data. Resultaten 

pekar på att relationen mellan epistemic beliefs och de båda typerna av lä-

randemål inte är helt okomplicerad, med tanke på att dessa såg olika ut på 

högstadiet och gymnasiet. 

Det tredje centrala resultatet handlar om att olika dimensioner av elevers 

epistemic beliefs samvarierar med olika aspekter av problemlösningsprocess 

och typer av lösningar i en datorsimulerad övning. I artikel III studerades 

relationen mellan 19 elevers epistemic beliefs, deras problemlösningsprocess 

och deras lösningars komplexitetsnivå. Resultatet visade att elevernas pro-

blemlösningsstrategier var starkt kopplade till deras epistemic beliefs. So-

fistikerade epistemic beliefs var i allmänhet förknippade med logiska pro-

blemlösningsstrategier och en hög komplexitetsnivå på elevernas lösningar. 

Dock förekom ett undantag, nämligen att naiva epistemic beliefs i dimens-

ionen Source/Authority var associerad med en hög andel unika lösningar. 

                                                             
7 I artikel II har variablerna som mäter dimensionerna Source och Certainty negerats i analysen för att 

underlätta jämförelser med dimensionerna Justification och Development, vilket är vanligt förekommande 

inom forskningsfältet. Detta får till följd att ett högre värde tolkas som mer sofistikerade epistemic beliefs 

vilket leder till ovanstående formulering av sambandet.  
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Mer om detta står att läsa under nästkommande övergripande fråga. Elever-

nas problemlösningsstrategier antogs vara en epistemisk praktik som gav en 

inblick i deras problemlösningsförmågor, vilket här ses som en inre förete-

else. De elever som överlag hade sofistikerade epistemic beliefs uppvisade 

även generellt genom tal och handling en djupare begreppsmässig förståelse 

och en mer korrekt självutvärdering i den datorsimulerade övningen i pro-

blemlösning än de elever som hade mer naiva epistemic beliefs (artikel III 

och IV). Epistemiska praktiker i form av begreppsmässig förståelse och 

självutvärdering antogs visa på elevens begreppsmässiga kunskap och meta-

kognitiva förmåga att processa feedback från datorsimuleringen, vilket lik-

som problemlösningsförmåga kan anses vara en inre företeelse. 

 

Sammanfattningsvis visar avhandlingen på många olika typer av relationer 

mellan epistemic beliefs och andra viktiga företeelser. För det första finns 

det epistemic beliefs-dimensioner som är relaterade till vissa av elevernas 

uppfattningar om lärandemiljön, men relationen ser olika ut i olika länder. 

För det andra tycks relationen mellan epistemic beliefs och de två typerna av 

lärandemål se olika ut på olika utbildningsnivåer (särskilt tydligt mellan 

högstadiet och gymnasiet). För det tredje är elevers epistemic beliefs kopp-

lade till vilka problemlösningsstrategier som de använder i den datorsimule-

rade övningen (dvs. problemlösningsförmåga) likväl som till deras be-

greppsmässiga förståelse (dvs. begreppsmässiga kunskap) och deras självut-

värderingar (dvs. metakognitiva förmåga att processa information). Sam-

mantaget visar dessa resultat att det finns många relationer mellan epistemic 

beliefs och andra företeelser men också att dessa i flera fall är kontext- 

och/eller situationsberoende. 

Hur ser relationen ut mellan elevers epistemic beliefs och 
deras epistemiska praktiker?  

Den tredje och sista övergripande frågan handlar om relationen mellan ele-

vers epistemic beliefs och deras epistemiska praktiker. Artiklarna III och IV 

har tillsammans producerat två huvudsakliga resultat som är relevanta för 

denna fråga. 

Det första resultatet berör en väsentlig aspekt som delvis är kopplad till den 

första övergripande frågan för kappan, nämligen konsekvenserna av att an-

vända begreppsparet naiv/sofistikerad för att förstå relationen mellan 

epistemic beliefs och epistemiska praktiker. Som tidigare beskrivits visar 

resultaten på en relation mellan sofistikerade epistemic beliefs och generellt 

sett mer logiska strategier och en högre komplexitetsnivå på elevlösningarna 

(artikel III). Dock visade det sig samtidigt att naiva epistemic beliefs i 

dimensionen Source/Authority, var associerade med en hög proportion av 
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unika lösningar hos de 19 eleverna. Detta innebär att elever med en stor 

auktoritetstilltro lyckades producera många olika typer av lösningar i den 

datorsimulerade övningen. I den här typen av övning fanns alltså ett 

samband mellan naiva epistemic beliefs i Source/Authority och de resultat 

som efterfrågades genom instruktionerna. Det råder alltså inget universellt 

förhållande mellan sofistikerade epistemic beliefs och en framgångsrik 

epistemisk praktik, eftersom resultaten visar att även elever med naiva 

epistemic beliefs i Source/Authority hade framgångsrika epistemiska prakti-

ker ur vissa perspektiv. 

 

Det andra resultatet handlar om att relationen mellan elevers epistemic 

beliefs och deras epistemiska praktiker kan förstås utifrån hur de genom ord 

och handling visar om de förstått vad situationen efterfrågar. Tre elevers 

epistemiska praktiker studerades i en datorsimulerad övning i problem-

lösning (artikel IV). De tre eleverna, Nelly, Julian och Alex, hade markant 

olika SEB-profiler, baserade på hur de hade besvarat Epis-enkäten. Därutö-

ver uppvisade de tre eleverna sinsemellan väldigt skilda epistemiska prakti-

ker när det gäller problemlösningsstrategier, begreppsmässig förståelse samt 

självutvärdering. De problemlösningsstrategier som eleverna använde förut-

sattes i studien ge information om deras problemlösningsförmågor. Dessa 

strategier kunde vara mer eller mindre systematiska i sin natur. Den be-

greppsmässiga förståelsen som eleverna explicit uttryckte förmodades visa 

på elevernas begreppsmässiga kunskaper. Detta yttrades både genom hur 

eleverna utförde uppgiften i problemlösingsövningen och genom det som de 

muntligt uttryckte dels under själva datorsimuleringen, dels efteråt i inter-

vjun. Om en elev gjorde en självutvärdering, antogs denna epistemiska prak-

tik spegla dennes metakognitiva förmåga att processa feedback från dator-

simuleringen. Nelly, som hade en naiv SEB-profil, uppvisade en begränsad 

begreppsmässig förståelse. Detta var synligt bland annat i hur hon agerade i 

problemlösningssituationen och hur hon reflekterade kring vad övningen 

gick ut på. Dessutom verkade hon ha svårt för att använda sig av problem-

lösningsstrategier som genererade korrekta lösningar, men också svårt för 

att korrekt bedöma sin insats. Julian hade en mixad (delvis naiv, delvis so-

fistikerad) SEB-profil och uppvisade, till skillnad från Nelly, en god be-

greppsmässig förståelse. Han lyckades dock inte omvandla dessa teoretiska 

kunskaper till praktisk handling. De problemlösningsstrategier som Julian 

använde sig av medförde att han enbart producerade några få unika lösning-

ar med generellt sett låg komplexitetsnivå. När datorsimuleringen pågick 

hade han svårt att anpassa sig och utföra vad som krävdes för att lyckas. Den 

tredje eleven, Alex, hade en sofistikerad SEB-profil och hans epistemiska 

praktiker visade en djup begreppsmässig förståelse och effektiva problem-

lösningsstrategier. Han lyckades väldigt väl i övningen genom att producera 

ett stort antal unika lösningar med en hög komplexitet. Dessutom uppvisade 
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han både i ord och handling på en god förmåga att korrekt kunna värdera sitt 

eget handlande men även att kunna tolka in och anpassa sig efter vad situat-

ionen efterfrågade. Det mönster som finns när det gäller de tre elevernas 

epistemic beliefs och deras epistemiska praktiker indikerar att det finns ett 

samband däremellan. 

 

Avslutningsvis verkar det överlag vara så att sofistikerade epistemic beliefs, i 

högre utsträckning än naiva, är förknippade med en mer framgångsrik 

epistemisk praktik. Dock förekom ett undantag, nämligen ett samband mel-

lan naiva epistemic beliefs och ett högt antal unika elevlösningar (artikel 

III). Sammantaget pekar resultaten på att relationen mellan elevers episte-

mic beliefs och deras epistemiska praktiker med fördel kan förstås utifrån 

hur de genom ord och handling visar att de förstått vad situationen kräver. 

Därmed råder det inget universiellt förhållande mellan sofistikerade episte-

mic beliefs och framgångsrika epistemiska praktiker. 
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Diskussion  

I detta kapitel diskuteras avhandlingens resultat i förhållande till annan 

forskning och de teoretiska perspektiv som här använts. Diskussionens tre 

första avsnitt korresponderar mot svaren på kappans tre övergripande frå-

gor. Slutligen beskrivs idéer om fortsatt forskning och avslutas med egna 

reflektioner.  

Vilka förutsättningar för att dra slutsatser om epistemic 
beliefs ges utifrån valet av enkät som mätmetod, inklusive 
dess design och innehåll? 

Det framträder som extra angeläget att låta diskussionen utgå från vilka 

förutsättningar som genererats för att förstå och karaktärisera epistemic 

beliefs utifrån hur dessa har mätts. Detta är av vikt att reda ut då det kan 

påverka hur relationen mellan epistemic beliefs och andra företeelser eller 

epistemiska praktiker i sin tur kan förstås. 

 

Avhandlingens resultat pekar på att elevers epistemic beliefs är relativt sta-

bila över åren trots ökad skolning och erfarenhet. Epistemic beliefs har se-

dan tidigare visserligen föreslagits vara stabila, men det finns också en för-

väntan att de utvecklas i takt med ökad ålder och skolår, dvs. att de blir mer 

och mer sofistikerade (King & Kitchener, 2004; Kuhn & Weinstock, 2002). 

Detta är inte något som framträder i avhandlingens resultat. Det är snarare 

så att både tvärsnittsdata och longitudinella data visar att det inte sker någon 

tydlig epistemisk utveckling, i alla fall inte just under de år som studierna 

genomfördes. En möjlig förklaring till att det inte syntes någon epistemisk 

utveckling skulle kunna vara nivån på elevernas kognitiva och metakognitiva 

mognad (R. Kitchener, 2002), alltså att eleverna inte hade uppnått den kog-

nitiva och metakognitiva mognad som krävs för epistemisk utveckling. Detta 

argument kan dock ifrågasättas eftersom studier av exempelvis Muis m.fl. 

(2006) och Barzilai och Zohar (2012) har visat att även yngre elever kan 

uppvisa en epistemisk utveckling och sofistikerade epistemic beliefs. Ricco 

m.fl. (2010) visade bland annat att elever redan i årskurs 6-8 i viss utsträck-

ning erkände betydelsen av att själva vara aktiva för att kunna konstruera 

kunskap. En annan förklaring är att epistemisk utveckling hade varit synligt i 

datamaterialet om eleverna hade följts på individnivå och inte på årskurs-

nivå som var fallet i artikel II. Det är alltså möjligt att individuella elevers 

epistemic beliefs har förändrats mer, vilket inte var möjlight att se utifrån 

hur epistemic beliefs mättes. Ytterligare en annan tänkbar orsak till resulta-

tet är att elevernas epistemic beliefs faktiskt inte har ändrats, till exempel på 

grund av att det inte har existerat någon epistemisk progression i undervis-
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ningen eller för att eleverna haft svårigheter att uppfatta en epistemisk pro-

gression och därmed att anamma det rådande epistemiska klimatet. I så fall 

har situationen kanske inneburit att inga förändringsmekanismer hos ele-

verna har satts i gång och i och med detta inte heller någon epistemisk för-

ändring hos dem (Bendixen & Rule, 2004). En annan typ av förklaring till 

det här resultatet är att enkäten kan ha mätt aspekter som inte tog någon 

hänsyn till eller mätte grad av adaption till kontexten, dvs. anpassning till 

kontexten.  På samma sätt som det kan antas att en ökad ålder och erfaren-

het innebär en epistemisk utveckling, kan dessa även förväntas leda till en 

ökad förmåga hos eleven att bättre förstå och läsa av vad en situation kräver. 

Det är möjligt att eleverna under dessa år utvecklat en större adaptionsför-

måga till kontexten (jfr. epistemisk kompetens, Murphy och Alexander 

(2016)), men att detta inte är något som framkommer genom enkätdata. 

Som tidigare nämnts i bakgrunden har det under en lång tid i forskningsfäl-

tet existerat mätproblematik, ofta när det gäller enkäter (se t.ex. Mason, 

2016). Utifrån ovanstående resonemang anser jag att den troligaste anled-

ningen till att epistemic beliefs är relativt stabila över åren, är att enkät som 

mätmetod ger begränsad förutsättning att mäta epistemisk utveckling. 

 

Ett annat av avhandlingens resultat visar att de välkända epistemic beliefs-

dimensionerna inte mätte hela naiv-sofistikerad kontinuumet. Att enbart 

delar av kontinuumet mäts, skulle kunna innebära att enkätundersökningar 

blir missvisande. Utifrån DoLiS-enkäten (liksom många andra liknande en-

käter), mäts sofistikering ibland genom i vilken utsträckning som en individ 

inte håller med om naiva enkätpåståenden, dvs. enkätpåståenden som är 

ställda med en negativ polaritet utifrån naiv-sofistikerad kontinuumet (till 

exempel i dimensionerna Source och Certainty). Detta gäller även för hur 

naivitet mäts, där naivitet ibland karaktäriseras genom i vilken utsträckning 

som en individ inte håller med om sofistikerade enkätpåståenden, dvs. en-

kätpåståenden som är ställda med en positiv polaritet utifrån naiv-

sofistikerad kontinuumet (till exempel i dimensionerna Justification och 

Development). Enligt Greene och Yu (2014) visar denna typ av resultat att 

dagens vanligt förekommande enkätpåståenden behöver omarbetas och att 

enkäter med fördel bör kombineras med andra metoder som exempelvis 

observationer. Valet av mätmetod kan med andra ord påverka hur relationen 

mellan elevers epistemic beliefs och andra företeelser kan förstås. Ett alter-

nativ för att hantera den här typen av mätproblematik är, i linje med vad 

Greene och Yu (2014) föreslog, att omarbeta enkätens påståenden så att 

varje dimension mäter hela naiv-sofistikerad kontinuumet. I samband med 

slutförandet av artikel II gjordes därför ett försök att omformulera några av 

enkätens påståenden på detta sätt. Det visade sig vara väldigt svårt eftersom 

en del påståenden blev väldigt lika redan existerande påståenden i en annan 

dimension. Om denna omarbetning skulle vara möjlig skulle detta kunna 
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säkerställa att mer korrekta bedömningar görs gällande hur epistemic beliefs 

samverkar med andra företeelser samt vilket betydelse – om någon – 

epistemic beliefs faktiskt får för elevers lärande. Baserat på ovanstående 

verkar det rimligt att enkätformatet begränsar möjligheten att mäta hela 

naiv-sofistikerad kontinuumet. 

 

För att överkomma de begränsningar som ges av enkäter har forskare likt 

Bråten (2016) poängterat behovet av att i större utsträckning studera adaptiv 

epistemisk kognition genom att använda sig av mätmetoder som fångar be-

teenden och ageranden i olika situationer. Samtidigt finns det många förde-

lar med enkät och i avhandlingen ingår enkätstudier av flera skäl, bland an-

nat eftersom 1) urvalet ansågs vara så pass stort att svarsmönster skulle 

kunna jämföras, 2) elevernas epistemic beliefs skulle studeras i relation med 

andra företeelser och 3) att tvärsnittsdata i viss mån kombinerades med 

longitudinella data. Enkät har sedan tidigare föreslagits vara användbar för 

att tyda mönster om urvalet är tillräckligt stort (Greene m.fl., 2008). Utifrån 

vad som framkommit här och i den tidigare metoddiskussionen om enkäter 

(kapitlet Metod), kan det konstateras att enkät med fördel bör kombineras 

med andra typer av datainsamlingsmetoder då enkäter liksom andra meto-

der har både för- och nackdelar. Flera olika typer av datainsamlingsmetoder 

torde bidra med ytterligare kunskaper och generera en mer överskådlig hel-

hetsbild över hur elevers epistemic beliefs kan påverka och påverkas på olika 

nivåer i olika epistemiska klimat, vilket varje metod för sig inte kan åstad-

komma.   

 

Eftersom de använda epistemic beliefs dimensionerna inte har fångat hela 

naiv-sofistikerad kontinumet, så kommer jag i resterande delar av denna 

diskussion använda begreppet sofistikerad i betydelsen närvaro av sofistike-

rade epistemic beliefs (Justification och Development) och frånvaro av naiva 

epistemic beliefs (Source och Certainty) när epistemic beliefs diskuteras i 

generella termer. För de specifika dimensionerna Justification och Deve-

lopment så används termen sofistikerad i sin verkliga betydelse medan det 

för Source och Certainty avser avsaknad av naiva epistemic beliefs. 

Hur ser relationen ut mellan elevers epistemic beliefs och 
andra företeelser som är viktiga i lärandesituationer? 

Nedan diskuteras de två första av de tre centrala resultat som avhandlingen 

har genererat i förhållande till denna andra övergripande fråga. Jag väljer att 

diskutera det tredje resultatet under den sista övergripande frågan istället 

eftersom relationen mellan naiva/sofistikerade epistemic beliefs och inre 

företeelser (dvs. elevernas begreppsmässiga kunskaper, problemlösnings-

förmågor och metakognitiva förmågor) främst studerades utifrån hur elever-
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na genom ord och handling uttryckte olika epistemiska praktiker i den da-

torsimulerade problemlösningssituationen.  

Relationen mellan epistemic beliefs och uppfattningar om lä-

randemiljön 

I avhandlingens resultat framträder att relationen mellan elevers epistemic 

beliefs och deras uppfattningar om lärandemiljön ser olika ut i Sverige och i 

Tyskland. Framförallt visade det sig att tyska elever kopplade en hög grad av 

lärarsupport till naiva epistemic beliefs i Source och Certainty medan 

svenska elever kopplade det till sofistikerade epistemic beliefs i Justification 

och Developement. En orsak till dessa resultat kan vara att kulturen skiljer 

sig åt mellan de båda länderna. Enligt Greenfield (2009) kan det existera 

kulturella skillnader som skulle kunna påverka hur epistemic beliefs relate-

rar till exempelvis uppfattning om lärandemiljön, även mellan västerländska 

kulturer som har många likheter. Forskare har efterfrågat fler studier som 

tar de kulturella aspekterna i beaktande, eftersom olika kulturella kontexter 

kan ha betydelse för elevers och lärares epistemiska utveckling men också för 

hur epistemic beliefs relaterar till andra företeelser i lärandesituationer och 

undervisningskontexter (Buehl, 2008; Hofer, 2016; Khine, 2008). Den om-

givande sociala och kulturella kontexten som råder i exempelvis ett klassrum 

har samband med elevers förhållningssätt till kunskap och kunnande (Kelly, 

2016). Sammantaget kan den omgivande sociala och kulturella kontexten 

påverka hur olika epistemiska klimat växer fram, vilket kan få betydelse för 

vilken typ av lärarsupport som ges, hur auktoritetsstrukturer utvecklas i 

klassrummet och vilka klassrumsaktiviteter som äger rum. I en jämförelse 

mellan tyska och amerikanska lärare visade Feucht och Bendixen (2010) att 

lärarnas epistemic beliefs skiljde sig åt mellan de olika länderna och hänför-

de detta till att delvis bero på kulturella faktorer. Amerikanska lärare ver-

kade i högre grad interagera och söka kunskap från externa källor medan 

tyska lärare istället ansåg kunskap vara något som växte fram utifrån interna 

processer som exempelvis genom tidigare erfarenheter. Det verkar rimligt att 

anta att kulturella skillnader mellan USA och Tyskland hade påverkat både 

ländernas lärarutbildningar och de epistemiska klimat som lärarna sedan 

verkade inom. Genom Index of National Cultures (INC) visade Hofstede, 

Hofstede och Minkov (2010) att kulturen i Sverige och Tyskland skiljer sig 

åt, särskilt med avseende på dimensionerna som visar grad av tävlingsin-

riktning (eng: competitiveness) och undvikande av osäkerhet (eng: uncer-

tainty avoidance). Den tyska kulturen uppvisar både en högre grad av täv-

lingsinriktning och ett större undvikande av osäkerhet. Det är möjligt att det 

sistnämnda, undvikande av osäkerhet, relaterar extra mycket till just 

epistemic beliefs. Utifrån INC kan svenska elever förväntas vara mindre be-

nägna att se läraren som en auktoritet och överlag mindre fokuserade på att 
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hitta det rätta svaret i jämförelse med tyska elever. Att argumentera för en 

annan ståndpunkt än lärarens skulle i Sverige kunna ses som en stimule-

rande övning, vilket inte skulle vara lika accepterat i länder likt Tyskland 

som är starkt präglade av auktoritetsberoende och av att undvika osäkerhet 

(Hofstede m.fl., 2010). Av den anledningen kan det antas att svenska lärare i 

högre grad diskuterar med sina elever, vilket skulle förklara det starka sam-

bandet i Sverige mellan Teacher support och Justification och Development, 

medan samma interaktion med läraren leder till naiva beliefs i Certainty och 

Source i Tyskland.   

 

Det kan också finnas andra orsaker till att förhållandet mellan epistemic 

beliefs och uppfattning om lärandemiljön såg olika ut för svenska och tyska 

elever, till exempel kan det finnas skillnader mellan elevernas motivation 

och intresse vid tillfället då de fyllde i enkäten. Annat som kan ha påverkat 

resultatet är att de tyska forskarna åkte själva runt till skolorna och sam-

lande in enkätdata medan det i Sverige var lärarna som introducerade enkä-

ten och ansvarade för att eleverna fyllde i den. Potentiellt sett skulle denna 

skillnad kunna innebära att de tyska eleverna i större utsträckning upplevde 

ett slags ”socialt kontrakt” till forskarna och studien, vilket i sin tur skulle ha 

kunnat påverka hur de sedan fyllde i enkäten. Det är dock svårt att se hur 

detta direkt skulle kunna förklara skillnaden, men det kan inte helt uteslutas. 

Ett annat tänkbart scenario är att skillnaden mellan länderna berodde på hur 

enkätens påståenden var översatta till svenska respektive tyska. Enkätens 

påståenden var ursprungligen skrivna på engelska som översattes till 

svenska och tyska i DoLiS-projektet. För att kontrollera översättningens 

kvalitet översattes dessa påståenden igen till engelska. Det är möjligt att det i 

översättningsprocessen uppkom små semantiska skillnader som sedan kan 

ha fått betydelse för hur eleverna i de båda länderna tolkade enkätens påstå-

enden. Detta är dock krävande att undersöka och för att minimera denna typ 

av effekter hade det krävts att ännu fler varianter av översättningar hade 

testats. Översättningsproblem i samband med enkäter och kunskapstester på 

olika språk är dock snarare regel än undantag (se t.ex. Sireci, Harter, Yang & 

Bhola, 2003). Eftersom jämförbarheten mellan länderna kontrollerades med 

hjälp av measurement invariance (MI) är det dock mindre troligt att skillna-

derna beror på översättningsproblem i just detta fall. Med utgångspunkt i 

ovanstående resonemang verkar det mer rimligt att resultaten beror på kul-

turella skillnader mellan Sverige och Tyskland. 

 

Sammantaget kan det konstateras att jämförelser mellan olika länder, kul-

turer och språk är utmanande och att det krävs en extra stor noggrannhet vid 

sådana jämförelser. Med andra ord behövs det fler studier som tar dessa 

aspekter i beaktande. 
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Relationen mellan epistemic beliefs och lärandemål  

Avhandlingen visar att naiva epistemic beliefs generellt sett hänger ihop 

med Prestationsmål och sofistikerade epistemic beliefs med Bemästrande-

mål. Dock fanns det avvikelser i mönstret och förhållandet mellan elevers 

epistemic beliefs och deras lärandemål verkade förändras vid övergångarna 

mellan vissa årskurser, särskilt tydliga skillnader fanns mellan högstadiet 

och gymnasiet (artikel II). Att detta framkom i både tvärsnittsdata respektive 

longitudinella data innebär därför att det troligen inte beror på urvalet utan 

att det händer något med eleverna när de börjar gymnasiet. Efter årskurs 9 

ökade betydelsen av dimensionerna Source och Certainty för att prediktera 

Bemästrandemål. I och med detta blev alla epistemic beliefs dimensioner 

positivt relaterade till Prestationsmål till första året på gymnasiet. Ett för-

ändrat epistemiskt klimat skulle kunna vara en förklaring till denna skillnad 

eftersom denna övergång i Sverige ofta innebär exempelvis ny skola, nya 

lärare och ny konstellation av elever i klassen. Dessutom är det möjligt att en 

större tonvikt läggs på betyg och prestationer. Detta kan medföra att elever 

förändrar sitt sätt att utvärdera sin egen kompetens och även börjar förstå 

vikten av att kunna manövrera i det epistemiska klimatet för att bli en fram-

gångsrik elev (se t.ex. Bricker & Bell, 2016; Chen & Barger, 2016). Under 

skolgången är det troligt att elever stöter på en myriad av epistemiska klimat 

som de behöver förstå och förhålla sig till för att lyckas i skolan. De episte-

miska klimaten innehåller olika mer eller mindre framträdande aspekter av 

kunskap och kunnande som interagerar med och påverkar elevers epistemic 

beliefs (Muis, Trevors & Chevrier, 2016). I en interventionsstudie visade 

Muis och Duffy (2013) att universitetsstudenters lärandestrategier och moti-

vation förändrades utifrån hur kunskap och kunnande presenterades och 

värderades i det specifika epistemiska klimatet. Det epistemiska klimatet kan 

med andra ord få betydelse för elevers hur epistemic beliefs och lärandemål 

(motivation) utvecklas. Det är alltså möjligt att det epistemiska klimatet är 

annorlunda på gymnasiet än på högstadiet och att resultatet beror på detta.  

 

Utifrån artikel II framgår det att det finns en skillnad mellan högstadiet och 

gymnasiet när det gäller relationen mellan epistemic beliefs och lärandemål, 

men studien svarar inte på varför. Ett sätt att försöka utreda även varför-

frågan hade varit att studera hur relationen ser ut för elever på olika gymna-

sieprogram, eftersom synen på kunskap, kunnande och prestation hypote-

tiskt sett skulle kunna variera mellan exempelvis naturvetenskapsprogram-

met och bygg- och anläggningsprogrammet. Detta skulle kunna belysa om 

denna skillnad existerar oavsett gymnasieprogram eller om det har att göra 

med urvalet av gymnasieelever. För att mer konkret kunna ta reda på varför 

en skillnad finns och vad den beror på skulle intervjuer fördelaktigt kunna 

kombineras med observationer i klassrumspraktiken för att studera det 
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epistemiska klimatet likväl som vilka epistemiska praktiker som eleverna 

uttrycker. En annan viktig aspekt som behöver studeras är om och hur lärar-

na bidrar, eller inte bidrar, till aspekter av undervisningen som påverkar 

elevernas epistemic beliefs på detta sätt. Man kan också fråga sig om denna 

förändring är något som ska försöka stävjas och i så fall på vilket sätt det bör 

göras. Eller är det möjligen så att den här typen av förändring är en oundvik-

lig konsekvens av att eleverna kommer högre upp i utbildningssystemet? 

Frågorna är många och det skulle behövas fler studier som följer elever över 

tid och på nära håll för att få en bättre bild och dessutom säkerställa orsa-

kerna till och konsekvenserna av denna typ av skillnader. 

 

För båda dessa två resultat är det tydligt att elevers epistemic beliefs samspe-

lar och interagerar med andra företeelser på olika sätt beroende på den om-

givande kontexten eller situationen. En utgångspunkt i denna avhandling, 

som också är vanlig i annan forskning, är att det finns ett orsakssamband 

mellan elevernas epistemic beliefs och de fenomen som de studeras i relation 

till, till exempel motivation (se t.ex. Hofer & Pintrich, 1997; Muis & Foy, 

2009; Muis, Pekrun, m.fl., 2015). Precis som Muis (2007) påpekar, är det av 

vikt att fundera och problematisera kring eventuella konsekvenser av detta 

vanligt förekommande antagande om kausalitet, där riktningen sällan eller 

aldrig studeras. Kanske är det elevernas lärandemål eller deras uppfattning-

ar om lärandemiljön som påverkar deras epistemic beliefs, istället för tvärt 

om? Det skulle dessutom vara fullt möjligt att sambandet mellan exempelvis 

epistemic beliefs och någon annan inre företeelse uppstår på grund av att 

båda dessa två i sin tur beror på något annat fenomen, som exempelvis intel-

ligens eller intresse. Vidare studier med fokus på kausalitet behövs för att 

ytterligare förstå hur epistemic beliefs samspelar med andra företeelser, t.ex 

genom longitudinella studier eller detaljstudier av elevers epistemiska prak-

tiker. 

Hur ser relationen ut mellan elevers epistemic beliefs och 
deras epistemiska praktiker?  

Nedan diskuteras de två huvudsakliga resultaten som artiklarna III och IV 

har genererat i förhållande till denna sista övergripande fråga. 

Relationen mellan naiva/sofistikerade epistemic beliefs och 

epistemiska praktiker 

Det framkom i artikel III att sofistikerade epistemic beliefs i allmänhet var 

förknippade med logiska problemlösningsstrategier, hög komplexitetsnivå 

på lösningar samt beteenden som visade på en djupare begreppsmässig för-

ståelse. Detta ligger i linje med många tidigare studier (se t.ex. Barzilai & 
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Zohar, 2012; Cano, 2005; Stathopoulou & Vosniadou, 2007). Samtidigt vi-

sade artikel III att naiva epistemic beliefs i dimensionen Source/Authority 

var associerade med en hög proportion av unika lösningar i problem-

lösningssituationen, vilket kan ses som fördelaktigt eller produktivt i den 

specifika situationen. Studien visade alltså att elever som hade en stor 

auktoritetstilltro lyckades producera fler olika typer av lösningar i den 

datorsimulerade övningen. Det kan verka logiskt att naiva epistemic beliefs i 

Source/Authority var fördelaktigt i den här typen av övning i problem-

lösning, eftersom det fanns en tydlig instruktion om vad som krävdes och att 

de därför genererade ”behavior, attitudes, and habits that lead to ’progress’ 

as defined by the given person or community” (Elby & Hammer, 2001, s. 

555).  

Inom skolans naturvetenskap har sofistikerade epistemic beliefs ofta karak-

täriserats som att eleven eller läraren har en syn att kunskap är föränderlig, 

komplex och behöver motiveras (Elby m.fl., 2016). Som tidigare beskrivits i 

bakgrunden har denna kategorisering i sofistikerad respektive naiv alltmer 

börjat ifrågasättas och problematiseras, eftersom vad som kan anses sofisti-

kerat beror på situationen och kontexten. Bråten m.fl. (2008) undersökte om 

det var så att universitetsstudenter med sofistikerade epistemic beliefs alltid 

presterade bättre än universitetsstudenter med mindre sofistikerade episte-

mic beliefs genom att studera relationen mellan epistemic beliefs och text-

förståelse. I sin studie fann de att så inte var fallet. Till exempel fanns inget 

samband mellan sofistikerade epistemic beliefs i dimensionen Source of 

knowledge och en djupare textförståelse (Bråten m.fl., 2008). Tilltro till 

auktoriteter visade sig vara det mest produktiva i den här typen av situation. 

Resultaten från artikel III överensstämmer i stora drag med detta. Följaktli-

gen bör det inte per automatik antas att elever med överlag sofistikerade 

epistemic beliefs också är de som alltid lyckas bäst i exempelvis en praktiskt 

problemlösningssituation. Därför bör det inte talas om ett generellt 

förhållande mellan sofistikerade epistemic beliefs och en framgångsrik 

epistemisk praktik. Kontexten har stor betydelse för vilka epistemic beliefs 

som kan förknippas med en framgångsrik epistemisk praktik.  

Hur ord och handling kan visa elevers förståelse  

Ett annat resultat som framkom var att relationen mellan elevers epistemic 

beliefs och deras epistemiska praktiker kan förstås utifrån hur de genom ord 

och handling visar att (eller om) de förstått vad situationen efterfrågar. I 

artikel IV studerades tre elevers epistemiska praktiker i den datorsimulerade 

övningen i problemlösning. Förutom att Nelly, Julian och Alex uppvisade 

olika SEB-profiler (dvs. epistemic beliefs-profiler som delades in i kategori-

erna naiv, mixad och sofistikerad), visar resultatet att de uttryckte väldigt 
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skilda epistemiska praktiker i form av problemlösningsstrategier, begrepps-

mässig förståelse och självutvärdering. Dessa epistemiska praktiker studera-

des genom karaktärisering av hur eleverna närmade sig, motiverade och 

utvärderade kunskap på olika sätt i den specifika övningen. Med andra ord 

studerades elevernas kunskapande, i den mån det existerade. Som beskrevs i 

resultatdelen hade Nelly en naiv SEB-profil, begränsad begreppsmässig för-

ståelse, icke-produktiva problemlösningsstrategier och svårigheter att be-

döma och anpassa sin insats. Julian å andra sidan, hade en mixad SEB-

profil, god begreppsmässig förståelse, men icke-produktiva problemlös-

ningsstrategier och svårigheter att kunna bedöma och anpassa sin insats 

under pågående övning. Alex hade en sofistikerad SEB-profil, uppvisade 

djup begreppsmässig förståelse och använde sig av effektiva problemlös-

ningsstrategier. Dessutom visade han genom ord och handling på en god 

förmåga att kunna värdera och anpassa sitt handlande till vad situationen 

efterfrågade. De tre elevernas SEB-profiler och deras epistemiska praktiker 

indikerar att det finns ett samband däremellan, dvs. att de olika kategorierna 

av SEB-profil är kopplade till mer eller mindre framgångsrika epistemiska 

praktiker. Studiens design där elevernas ord och handlingar studeras gör det 

möjligt att se hur detta samband kan se ut och hur det kan variera, vilket ger 

ökad kunskap om och förståelse för dessa fenomen.  

Målet med att studera elevernas epistemiska praktiker var att bidra med en 

ökad kunskap om deras epistemiska kognition. Som tidigare beskrivits i bak-

grunden brukar kognition ofta karakteriseras av ett reflekterande förhåll-

ningssätt. Alexander (2016) menar dock att det bör göras en distinktion mel-

lan enbart ett hanterande av information och ett faktiskt kunskapande. En 

individs kognition blir enligt Chinn m.fl. (2011) epistemisk först när indivi-

dens mål är att fördjupa sin kunskap och förståelse, dvs. när det handlar om 

att kunskapa. Informationshantering är något som sker snabbt och per 

automatik (Alexander, 2016). Vid informationshantering handlar det sällan 

om att kritiskt granska och verkligen förstå. Genom att betrakta de tre ele-

vernas praktik i ljuset av dualiteten informationshantering/kunskapande, är 

det möjligt att få fördjupad förståelse för deras epistemiska kognition. Sär-

skilt Nellys praktik är intressant att reflektera över, då hon under kort tid 

producerade väldigt många inkorrekta lösningar. Dessutom visade hon i 

både handling och tal att hon missuppfattat övningens syfte och inte kunde 

(kanske beroende på hennes missuppfattning) eller inte var motiverad att 

korrekt bedöma sina insatser. Detta verkade dock inte bekomma henne sär-

skilt mycket. Utifrån Alexanders (2016) resonemang är det möjligt att Nelly, 

med tanke på hur hon agerade i datorsimuleringen, inte kunskapade utan 

enbart hanterade information. Hennes engagemang verkade grunda sig i en 

strävan efter att förbättra sin tid, vilket är något som hon uttryckligen sa 

under datorsimuleringen. Detta skulle kunna anses vara ett icke-epistemiskt 
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mål i den här situationen i och med att det inte handlade om att uppnå kun-

skap kring problemlösningssituationen eller att verkligen förstå (se t.ex. 

Chinn & Rinehart, 2016). Enligt Alexander (2016) behöver alltså ett hante-

rande och processade av information inte per automatik vara kopplat till 

epistemisk kognition, vilket skulle innebära att de praktiker som då uttrycks 

inte heller behöver vara epistemiska i sin natur. Nellys uppfattning om den 

här problemlösningssituationen med dess epistemiska klimat kan därför ha 

påverkat vilka praktiker som uttrycktes. Det är fullt möjligt att Nelly i en 

annan typ av problemlösningssituation hade uttryckt epistemiska praktiker. 

Hur elever uppfattar, värderar och anpassar sig till det omgivande episte-

miska klimatet kan med andra ord ha betydelse för om informationshante-

ring eller kunskapande sker. Ett elevcentrerat kunskapssökande i form av en 

datorsimulerad problemlösningssituation, visade sig bli ineffektivt för Nelly 

som mest troligt inte hade anammat det specifika epistemiska klimatet. En-

bart ett hanterande av information kommer sannolikt inte innebära att hon 

tillägnar sig de grundläggande kunskapsfärdigheterna som krävs för att nå 

framgång. Alex visade, till skillnad från Nelly, att han i den här situationen 

mest troligt kunskapade genom att han väldigt effektivt producerade flera 

olika lösningar med en hög komplexitetsnivå. Hans beteende visade att han 

tog hänsyn till den omgivande kontexten samt att han kunde dra nytta av 

den feedback som simuleringsverktyget genererade utifrån hans egna mani-

pulationer. Men kanske är det så att den här typen av situation inte riktigt 

utmanade hans epistemiska kognition i och med att det kan tolkas som att 

Alex upplevde övningen som väldigt enkel. Tidigare forskning har visat att 

höga epistemiska mål kan bidra till både epistemisk utveckling och mer 

framgångsrika epistemiska praktiker (Gu & Belland, 2015). Utifrån ovanstå-

ende resonemang kan det därför ses som viktigt att eleverna sätter höga 

epistemiska mål för att det gynnar deras lärande. Ett sätt att uppnå detta är 

att läraren genom sin undervisning skapar ett gynnsamt epistemiskt klimat 

där dessa epistemiska mål synliggörs, vilket kan anses vara extra viktigt för 

elever likt Nelly. Mer konkreta tips för att skapa gynnsamma epistemiska 

klimat finns att läsa i avsnittet Egna reflektioner. 

Elevernas hantering av den feedback som simuleringsverktyget genererade 

utifrån deras egna modifieringar är en viktig pusselbit för att bättre förstå 

relationen mellan elevernas epistemic beliefs och epistemiska praktiker (ar-

tikel IV). Detta beror på att hanterandet av feedback kan visa på förmågan 

till adaption, vilket i sig synliggjorde en viktig aspekt av deras epistemiska 

kognition. Med adaption menar jag att kunna anpassa sin epistemiska kog-

nition till att matcha normerna i den situation eller kontext (jmf. epistemiskt 

klimat) där tankeprocesserna och kunskapandet sker. Epistemisk kompetens 

(eng: epistemic competence) (Murphy & Alexander, 2016) och epistemisk 

anpassningsförmåga (eng: epistemic adaptiveness) har också använts för att 
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beskriva en adaptiv epistemisk kognition (Greene m.fl., 2016). De tre elever-

na i artikel IV uppvisade varierande adaptionsförmåga till den datorsimule-

rade övningen i problemlösning. Nelly hade svårigheter med att logiskt 

kunna resonera när hon uppmanades att reflektera över sina lösningar och 

strategier, vilket gav en fingervisning om att hon inte var adaptiv till den 

omgivande kontexten och därför inte kunde vara flexibel och dra nytta av 

feedbacken från simuleringsverktyget. Julian hade svårigheter att adaptera 

till situationen under tiden som datorsimuleringen pågick men uppvisade 

direkt förståelse för situationen och kunde konstruktivt utvärdera både sin 

problemlösningsprocess och sina lösningar när han konfronterades med sina 

lösningar en andra gång. Alex visade genom sin effektiva användning av 

simuleringsverktyget och den feedback som genererades att han var högst 

adaptiv till situationen. Adaption handlar alltså om att förstå vad som är 

mest lönsamt i situationen. Att ha förmågan att kunna förstå och utvärdera 

kontexten hänger mest troligt också ihop med förmågan att kunna utvärdera 

sitt eget handlande och beteende. Eleverna med generellt sett naiva 

epistemic beliefs och mindre adaptiv epistemisk kognition, tenderade att ha 

svårare att konstruktivt utvärdera sitt agerande i relation till uppgiften och 

responsen från datorsimuleringen, vilket även blev tydligt när de i intervjun 

uppmanades att resonera utifrån sina färdiga lösningar (artikel III & IV).  

Sammantaget behövs det fler studier av detta slag där olika typer av situat-

ioner tas i beaktande, vilket troligen även skulle bidra med en bättre 

förståelse för hur elevers epistemic beliefs, epistemiska kognition och 

epistemiska praktiker utvecklas i relation till den omgivande 

undervisningskontexten.  

Fortsatt forskning 

Under avhandlingsarbetet har nya forskningsfrågor väckts utifrån avhand-

lingens resultat och de slutsatser som dragits. Jag ser potential i att fortsatt 

undersöka förhållandet mellan lärares och elevers förhållningssätt till kun-

skap och kunnande och hur det tar sig uttryck i praktiska termer, eftersom 

att läraren har en sådan stor betydelse för elevers epistemiska utveckling och 

för det epistemiska klimat som råder i en undervisningskontext. För detta 

fokus skulle jag gärna studera, förutom lärarens och elevernas epistemic 

beliefs, det epistemiska klimatet som dessa ingår i. För detta ändamål skulle 

jag vilja observera undervisnings- och lärandesituationer likväl som att in-

tervjua lärare och elever för att finna ut mer om hur relationen ter sig. Dess-

utom skulle det vara spännande att ta reda på hur yrkesverksamma lärare, 

utifrån sina erfarenheter, resonerar kring sina egna epistemic beliefs, sina 

elevers epistemic beliefs, de epistemiska aspekter som framkommer i under-

visning och läroböcker samt hur allt dessa relaterar till varandra. Detta är 
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viktigt för att det kan ge en fingervisning gällande hur kunskap och kun-

nande presenteras i klassrumskontexten och kan bidra till ökad förståelse för 

elevers epistemiska utveckling. Jag finner detta särskilt intressant med tanke 

på digitaliseringen som skolan genomgått/genomgår och hur det kan ha 

påverkat lärares och elevers förhållningssätt till kunskap. Genom intervent-

ioner skulle jag i framtiden även vilja studera elevers och universitetsstuden-

ters epistemiska praktiker i olika kontexter. Detta för att undersöka hur dy-

namisk den epistemiska kognitionen är, vilket i så fall skulle göras genom att 

studera de epistemiska praktiker som uttrycks och genom intervjuer. Det 

vore dessutom intressant att göra detta i olika typer av kontexter som exem-

pelvis via internet, olika ämneskontexter och även utanför utbildningssam-

manhang. Avslutningsvis finner jag det extra intressant att studera hur lä-

rarstudenter under sin lärarutbildning formas in i ett förhållningssätt till 

kunskap och kunnande och hur detta sedan kan ta sig uttryck i deras fram-

tida undervisningspraktik. 

Egna reflektioner 

Avhandlingens syfte är att bidra med kunskap om epistemic beliefs roll i 

naturvetenskaplig undervisningskontext. Som tidigare nämnts är internet 

med dess snabba informationsflöde något som dagens elever ständigt behö-

ver förhålla sig till, vilket kan vara både svårt och krävande. Dessutom menar 

Lombardi och Sinatra (2017) i sitt bokkapitel med det passande namnet 

”Don’t believe everything you think”, att elevers uppfattningar om kunskap 

och kunnande ibland kan resultera i olika typer av missuppfattningar som 

kan vara svåra att förändra. Skolan och lärare har här ett oerhört viktigt an-

svar för hur elever direkt eller indirekt formas in i olika förhållningssätt till 

kunskap och kunnande, vilket kan få konsekvenser för hur de värderar olika 

typer av information på exempelvis internet och hur de så småningom lär 

sig. Enligt Barzilai och Chinn (2018) medför digitaliseringen stora utma-

ningar för läraren och dennes undervisning i form av exempelvis spridning-

en av s.k. fake news, vilket kan påverka elevers epistemiska utveckling. Ne-

dan beskriver jag några praktiska förslag som syftar till att skapa ett gynn-

samt epistemiskt klimat och som kan medföra att elevers epistemiska ut-

veckling främjas likväl som att mer snabba och varaktiga epistemiska för-

ändringar initieras, som i sig har en positiv inverkan på deras lärande. 

Muis, Trevors, Chevrier, m.fl. (2016) har föreslagit fem viktiga aspekter för 

att skapa ett gynnsamt epistemiskt klimat. Dessa aspekter går väl ihop med 

de slutsatser som kan dras utifrån avhandlingens resultat och kan få bety-

delse för utveckling och förändring av elevers epistemic beliefs. Den första 

aspekten författarna tar upp handlar om vilken pedagogisk approach som 

läraren använder sig av i sin undervisningspraktik. Ett viktigt uppdrag för 
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läraren är att skapa en undervisningspraktik med ett gynnsamt epistemiskt 

klimat. Muis, Trevors, Chevrier, m.fl. (2016) menar att ett sätt att uppnå 

detta är att låta elever arbeta med kritiskt tänkande och erbjuda möjligheter 

att explicit reflektera över sitt eget och andras förhållningssätt till kunskap 

och kunnande. Ett annat sätt enligt författarna att göra detta på är att lära-

ren exempelvis ”utsätter” eleverna för motsägelsefull information som de 

själva och/eller tillsammans med andra ska öva sig i att ta ställning till. Att 

reflektera över och utmana sina nuvarande epistemic beliefs genom att ut-

värdera exempelvis sina egna problemlösningsstrategier kan vara behjälp-

ligt, vilket blir tydligt i artikel IV. Snarlikt menar Barzilai och Chinn (2017) 

att det finns en vinst med att konstruera lärandemiljöer där elever behöver 

lära sig att ta ställning till information som både kan vara motsägelsefull, av 

olika kvalité och relevans likväl som att ha skiftande trovärdighet. Den andra 

aspekten som tas upp av Muis, Trevors, Chevrier, m.fl. (2016) handlar om att 

minska lärarens roll som auktoritet i klassrummet. Detta eftersom att det 

finns en risk att elever som ser läraren som den enda källan till kunskap inte 

tar ansvar för sitt kunskapande, och därför inte heller blir särskilt delaktiga i 

detta.  Det är därför enligt Muis, Trevors, Chevrier, m.fl. viktigt att elever ges 

möjligheter att delta och samarbeta med andra klasskompisar för att få syn 

på andra perspektiv på kunskap. Detta ligger i linje med resultatet från arti-

kel I som visade att de tyska elever som upplevde att de gavs möjligheter att 

delta och vara aktiva i klassrumsaktiviteter också visade en lägre tilltro till 

auktoriteter. Den tredje aspekten berör vikten av att undervisningsinnehåll, 

material och de resurser som används för att uppnå exempelvis kunskaps-

kraven bör vara förankrat till det verkliga livet. Den fjärde aspekten gäller 

kopplingen mellan elevers epistemic beliefs och den omgivande ”provkul-

turen”. Denna aspekt berör vikten av att fundera över hur olika tester och 

prov kan bidra till föreställningar om kunskap som något statiskt utifrån att 

dessa ofta triggar mindre konstruktivistiska svar. Finns det andra sätt att 

testa elevers kunskaper som samtidigt ökar chansen att de ägnar sig åt 

epistemisk kognition? Förslagsvis bör prov och tester i större utsträckning 

syfta till att elever använder sina kunskaper genom att de exempelvis pro-

blematiserar och analyserar kring ett visst kunskapsområde. Den femte och 

sista aspekten i Muis, Trevors, Chevrier, m.fl. (2016) handlar om elevernas 

behov av att känna stöd och support från läraren för att underlätta episte-

misk utveckling eller förändring. Resultatet i artikel I visade att support från 

läraren i Sverige var kopplat till en tro på att kunskap är föränderlig, medan 

denna support i Tyskland istället hängde ihop med en föreställning om att 

kunskap är oföränderlig. Denna skillnad skulle, som tidigare beskrivits, 

kunna bero på kulturen. Det är dessutom särskilt viktigt med stöd när elever 

upplever negativa känslor som exempelvis oro.  
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Avslutningsvis har den här avhandlingen bidragit med ytterligare kunskaper 

om den viktiga roll epistemic beliefs spelar i naturvetenskaplig undervis-

ningskontext. Som tidigare presenterats visar resultaten att elevernas 

epistemic beliefs relaterade både till andra företeelser som är viktiga i läran-

desituationer likväl som till de epistemiska praktiker som eleverna uttryckte 

i en problemlösningssituation. Dessutom framträder även vikten av att un-

dersöka dessa relationer på olika sätt. Sammantaget indikerar de forsknings-

resultat som avhandlingen presenterat att det är av stor vikt att i utbild-

ningssammanhang försöka skapa så gynnsamma epistemiska klimat som 

möjligt. Läraren har ett oerhört viktigt uppdrag i att skapa undervisningsitu-

ationer som syftar till att elever övar sig i att konstruera, utvärdera och an-

vända sina kunskaper, dvs. som främjar och triggar deras epistemiska kog-

nition. 
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Tack 

Tänka sig, nu skriver jag de sista orden i min avhandling. Den dagen som för 

snart 6 år sedan kändes så avlägsen är nu här. Det är med andra ord dags att 

sätta punkt för ett avhandlingsarbete som tog sin början hösten 2012. Det 

känns så befriande men på samma gång också lite vemodigt! Andra i min sits 

har liknat avhandlingsarbetet vid en bildningsresa med ett tydligt mål men 

med en färd som kan te sig såväl upplyftande som mödosam. Min har inte 

varit något undantag. Det har stundom varit både utvecklande och motive-

rande, men ibland också vanvettigt slitsamt. Att ro detta projekt i land, som 

kan beskrivas som mitt yrkeslivs hittills största, hade inte varit möjligt utan 

support från olika håll. Jag har inte vandrat ensam och det finns många som 

följt mig längs vägen. Jag känner en stor tacksamhet till alla er, som på olika 

sett, hjälpt mig lyfta blicken när uppförsbackarna har känts tuffa. Ni har 

uppmuntrande påmint mig om att det även existerar medlut och ”enklare” 

passager under ett avhandlingsarbete. 

En stor anledning till att jag påbörjade mina forskarstudier i pedagogiskt 

arbete, är de lärare som jag själv hade förmånen att ha både i skolan och på 

universitetet. Det har varit en sann ynnest att få ha lärare som är ämnes-

kompetenta, engagerade och intresserade! Tack Marta Olofsson och Stig 

Iwarsson, min tidigare mellanstadielärare respektive högstadielärare i SO. 

Ni har haft stor betydelse för att jag valde just läraryrket! Jag vill även rikta 

ett stort tack till Torbjörn Lindmark, som under mina första kurser på lärar-

utbildningen i samhällskunskap, så kunnigt och inspirerande introducerade 

mig för pedagogikens och didaktikens fängslande värld. 

Genom mina forskarstudier har jag fått fördjupa mig i ett område som väckte 

min nyfikenhet redan i det dagliga arbetet som gymnasielärare i biologi och 

samhällskunskap. Relativt ofta upplevde jag att elever som gått i samma 

klass på högstadiet, uppvisade ett liknande förhållningssätt till kunskap när 

de började gymnasiet. Detta fick mig bland annat att fundera över hur 

undervisningens utformning kan komma att påverka elevers förhållningssätt 

till kunskap. Redan tidigt i avhandlingsarbetet föreställde jag mig en elevs 

förhållningssätt till kunskap, metaforiskt sett, som ett par glasögon. Därav 

bilden på framsidan som Peter Vinnervik så gentilt hjälpte mig med. Tack för 

det! I en undervisningskontext kan alltså skärpan på dessa glasögon påverka 

exempelvis hur en elev uppfattar och värderar information likväl som inne-

hållet i lärarens genomgång. Avhandlingens titel; ”Kunskap är vad du vet, 

och vet du inte kan du alltid googla!”, är ett citat från ett samtal med en elev 

som ingår i en av mina studier. Jag valde detta citat som titel för min av-

handling i och med att det exemplifierar ett tydligt (och mest troligt även 
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vanligt) förhållningssätt till kunskap hos dagens elever. Med det sagt vill jag 

rikta ett innerligt tack till avhandlingens huvudpersoner, nämligen alla ele-

ver som deltagit och möjliggjort mina studier. Utan er – ingen avhandling. 

Jag vill också tacka forskarskolan i naturvetenskapernas, teknikens och ma-

tematikens didaktik (FontD) som jag varit en del av. FontD har bidragit med 

en värdefull introduktion till didaktikforskningens värld. Tack Lena Tibell, 

Konrad Schönborn, Anna Ericsson och alla forskarstuderande kollegor för 

synpunkter på mitt arbete och för den trevliga samvaro som jag fått uppleva 

under FontD-träffarna i Norrköping. Tack även till forskarskolan inom det 

utbildningsvetenskapliga området (FU) vid Umeå universitet, för att jag fått 

ta del av de kurser som drivits i er regi.  

Under min tid som doktorand har jag vid två seminarier haft förmånen att få 

feedback på mina texter. Tack Lisbeth Lundahl och Helge Strömsö för era 

insiktsfulla, kloka och kritiska läsningar av mina texter vid 50%-, respektive 

90%-seminariet.  

Till mina handledare - tack för att ni på olika sätt kompletterat varandra. Ni 

har under åren i olika omgångar och på olika sätt bidragit med kunskaper, 

råd och kritisk läsning. Mikael Winberg, tack för att du introducerade mig till 

detta spännande forskningsfält. Tack för att dörren alltid stått öppen till ditt 

arbetsrum när jag velat diskutera något och för att du genom dina frågor har 

tillfört nya infallsvinklar på mitt arbete. Ewa Bergqvist, du har med veten-

skaplig skärpa utmanat mina tankegångar och samtidigt visat tilltro till min 

förmåga. Tack för att du alltid har varit så stöttande! Shirley Simon, thank 

you for keenly applying your experience and expertise to support my aca-

demic growth at all levels, for which I am especially appreciative. Madelen 

Bodin, min handledare under de första åren som doktorand. Tack för läro-

rika samtal under vårt samskrivande, där vi tillsammans diskuterat hur ele-

vers epistemic beliefs kan förstås i mera praktiska termer. 

Ungefär 1,5 år in i mina forskarstudier blev jag en del av det s.k. DoLiS-

projektet. DoLiS-projektet är ett svensk-tyskt samarbetsprojekt mellan 

Umeå universitet och Leibniz Institute for Science and Mathematics Educat-

ion (IPN) i Kiel.  I would like to acknowledge all the members of the DoLiS 

project for your valuable support and for all the instructive discussions about 

research. A special gratitude goes to Andrea Bernholt for your encourage-

ment and friendship. Thank you for answering all of my questions, more 

than once! Having you as my “epis-colleague” has been inspiring and I hope 

for more collaborations in the future.  
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Jag vill också uppmärksamma alla er som jag delat arbetstillvaron med un-

der dessa år. Ett stort tack till alla mina kollegor vid NMD för alla samtal om 

forskning, glada tillrop, småprat i korridorerna, trivsamma luncher (ibland 

på tu man hand) och trevligt samkväm i fikarummet. Fikarasternas uppfris-

kande icke-akademiska diskussioner, där snillen spekulerat och 

”gubbgooglat” om diverse, har varit särskilt uppskattat så här på slutspurten. 

Dessutom har det varit givande att få vara en del av forskningsmiljön, Umeå 

Science Education Research (UmSER). Extra tacksam är jag för att jag fått 

dela doktorandtidens både glädjeämnen och vedermödor med andra dokto-

rander. Tack till er alla för fin gemenskap! Erika Boström –som jag saknat 

att ha Dig på NMD under det senaste året. Dragonskolan kan skatta sig lyck-

liga över att ha fått tillbaka dig. Tack för ett superbt sällskap alla tisdagar 

med kvällsjobb. Och framför allt, tack för alla kaffe- och lunchpauser med 

prat om det mer riktiga och viktiga livet. Tack för din värme, all ovärderlig 

stöttning och omtanke! Jag hade turen att få dela rum med Sofie Areljung 

under mina första tre år som doktorand. Tack för alla spännande diskussion-

er om våra respektive forskningsområden. Din smittande entusiasm och 

dina genomtänkta frågor har ofta varit till hjälp när jag behövt en knuff i rätt 

riktning. Snart återvänder du till Umeå universitet, det ser jag verkligen fram 

emot!  

Också till er läsare av mina texter i slutskedet vill jag rikta ett stort tack. 

Jenny Sullivan Hellgren, tack för för alla dina konstruktiva och värdefulla 

synpunkter på de inledande delarna i min kappa. Det hjälpte mig att komma 

vidare. Karolina Broman, mästarinnan på att hitta dubbla blanksteg. Tack 

för att du med stort engagemang har tagit dig tid att konstruktivt kommen-

tera min kappatext, trots att du själv redan har fullt upp. Tack även för alla 

trevliga luncher ihop! Anders Hofverberg, både doktorand- och DoLiS-

kollega. Tack för att du alltid så oförtrutet har bemödat dig med att komma 

med viktig input på mina texter. Snart är det din tur och jag lovar att åter-

gälda! Dessutom vill jag uppmärksamma Mathias Norqvist för hjälpten med  

med ”bångstyriga” tabeller och figurer. Väldigt uppskattat! 

Jag vill också framföra ett stort tack till alla mina vänner, ingen nämnd och 

ingen glömd! Ni har fått mig att lägga undan skrivandet och vara med på er 

vardagliga resa. Ni har påmint mig om livets väsentligheter och alla möjlig-

heter som det ger. Tack för alla energigivande söndagspromenader, AW med 

trevligt surr, telefonsamtal och sms, mysiga (och ibland kaosartade) famil-

jemiddagar, svettiga och behövliga träningspass, ”mammor-går-på-stan-

turer”, semestertripper och alla andra skojiga upptåg som vi gjort och gör 

tillsammans. Jag uppskattar all er omtanke och förståelse, trots att jag 

ibland inte alltid haft orken att vara helt närvarande och social. Nu blir det 
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förhoppningsvis ändring på det! Det är otroligt vilken kraft ni gett mig, tack 

alla! 

Min familj – det är med stor tacksamhet och kärlek som jag tänker på Er och 

hur ni stöttat och alltid stöttar mig i det som jag tar mig an. Ni har följt den 

här processen på nära håll. Jag vill börja med att tacka mina älskade föräld-

rar Carina och Kenneth. Er tro på mig har varit orubblig och det är jag er 

evinnerligen tacksam för. Det har ingett mig både självförtroende och mod 

nog att orka slutföra det hela. Dessutom har ni under dessa år mer än någon-

sin hjälpt och underlättat vardagslivet och familjelogistiken på så många vis. 

Tack även till svärmor Ulla för att du assisterat Anton med markservice och 

barnpassning när jag varit iväg på konferenser eller varit inne i min skrivar-

bubbla. Tack också till min käre bror Martin för att du inspirerat mig att 

våga ta mig an nya utmaningar. Under åren sedan avhandlingsarbetet tog sin 

början har jag blivit faster 3 gånger om, sicken glädjekälla! Sigrid, Hilmy och 

Sonja, jag ser framemot att få följa er på livets strapatser. Ett tack till min 

fina svägerska Sandra för hjälpen med inbjudningskorten till disputations-

partajet! 

Anton, mitt allra mest kärleksfulla tack vill jag ge till dig. Du är den som 

bidragit mest till att denna avhandling blivit verklighet. Du har (i alla fall 

emellanåt) lyssnat på mina malande monologer när jag har känt behov av att 

tala högt och tydliggöra för mig själv vad jag håller på med. Jag är dig evigt 

tacksam för att du så tålmodigt stått ut då jag försvunnit in i skrivandet och 

för att du alltid ställt upp som bollplank då jag behövt få ventilera sådant 

som upptagit min tankeverksamhet. Tack för all uppmuntran, för din posi-

tiva grundinställning och för att du alltid stöttar mig i mina vägval. Jag äls-

kar Dig mer än du kan ana! 

Mitt allt och min största glädje – käraste Sixten, Svante och Signe. Ni hjälper 

mig att leva i nuet och har under dessa år gett mig många värdefulla och 

behövliga lekavbrott. Ni har påmint mig om att livet har viktigare värden än 

att skriva en avhandling! Som ni väntat på att denna bok ska bli klar. Nu 

äntligen är det så och nu ska ni återigen få all uppmärksamhet som ni så väl 

förtjänar och jag ska inte en endaste gång tänka att ”nu borde jag egentlig-

en…” Sommaren ligger framför oss och då ska vi njuta av ledighet tillsam-

mans. Det ska bli så UNDERBART! 

April 2018, i ett flygplan över Atlanten på väg till AERA-konferensen. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Bli bekant med Algodoo 

1. Öppna en ny scen  
 

2. Välj lådverktyget  och rita några lådor. 
 

3. Välj cirkelverktyget och rita några cirklar  
 

4. Ångra din senaste händelse genom att klicka på  
 

5. Starta simuleringen  
 

6. Pausa simuleringen  
 

7. Flytta föremål både när simuleringen körs och är pausad med   
 
 

8. Föremål kan också flyttas genom att markera med t ex lådverktyget 

 eller polygonverktyget .  När simuleringen körs kan före-

mål även flyttas med dragverktyget  
 
 

9. Rotera föremål genom att högerklicka, hålla in och vrida. Det går 

också att rotera genom att välja  
 
 

10. Ändra storleken på ett föremål genom att använda skalningsverkty-

get  

11. Dela på ett föremål genom att använda kniven  
 
 

12. Högerklicka på ett föremål för att få en meny för egenskaper hos fö-
remål. 
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13. Byt material på en låda genom att högerklicka och välj Material. 
 
 

14. Få information om ett föremål genom att högerklicka och välj In-
formation. 

 
15. Om du tappar bort scenen hittar du tillbaka genom att högerklicka 

på bakgrunden och välja Gå till scenen. 
 
 

16. Spara en scen genom att välja  
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Bilaga 2: Instruktioner till simuleringsövning i Algodoo 

Tidsåtgång: ca 60 minuter 

Din uppgift är att hitta olika lösningar för att skapa jämvikt/balans på en 

gungbräda. Under övningen ska du tänka högt, dvs. berätta högt hur du 

tänker när stöter på problem, hittar lösningar och prövar olika metoder. 

 

Så här gör du: 
1. Gå till foldern X och öppna scenen X 

 

2. Sätt ihop de röda delarna till en gungbräda. Gungbrädan ska kunna 

gunga fritt och  vridningspunkten ska vara flyttbar längs med brä-

dan.  

 

3. Använd de klossar som finns tillgängliga för att skapa jämvikt på 

gungbrädan. Bygg fyra uppställningar som är så olika varandra som 

möjligt. Du får fritt ändra klossarnas egenskaper.  

 

4. När du är nöjd med en lösning, sparar du scenen som [förnamn]1. 

Fortsätt därefter och spara följande lösningsförslag som [förnamn]2, 

[förnamn]3 respektive [förnamn]4. Utnyttja tiden till max. Om du 

skulle vara klar tidigare och har fler förslag sparar du även dessa i 

nummerordning.  
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Bilaga 3: Intervjuguide 
 
Elev och forskare tittar på de sparade lösningarna under tiden som frågorna besvaras. 
 
1. Vad hade du för tankar och förväntningar kring att komma hit och göra 

simuleringen?  

 

2. Hur tänkte du när du skapade dina lösningar? Några speciella mål? 

 

3. På vilka sätt är dina förslag på jämvikt olika? 

 

4. Är något av förslagen mer avancerat/svårt/komplicerat? Varför? 

 

5. Var det lätt eller svårt att komma på de olika lösningarna? Varför? 

 

6. Finns det någon regel som du i förväg kan använda för att förutse när 

jämvikt kan uppnås? Om så, vilken? 

 

7. Anta att den här övningen hade varit en övning på en fysiklektion på 

högstadiet. Tror du att övningen hade kunnat göra att du lärt dig mer om 

jämvikt? Varför/varför inte?  

 

8. Vad uppfattar du vara viktigt i dessa övningar? Varför? 
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Bilaga 4: Lärarinformation för DoLiS 

Till dig lärare som deltar i DoLiS-projektet 

 

Vi är mycket glada att du vill samarbeta med oss i denna undersökning! Din 

rektor har säkert gett information om projektet, men vi vill ändå med detta 

brev ge en kort introduktion i händelse av att dina elever ställer frågor gäl-

lande undersökningen. Det går naturligtvis att hoppa direkt till avsnittet 

”Din roll i datainsamlingen” om du endast vill ha information kring det prak-

tiska kring datainsamlingen. Längre ned i brevet finner du en beskrivning av 

inloggningsproceduren och frågepaketet - samt kontaktuppgifter till oss, om 

du skulle behöva hjälp med något i samband med datainsamlingen.  

Bakgrund till DoLiS projektet 

Skolan syftar till att utveckla flera färdigheter hos våra elever. Förutom kun-

skaper i olika ämnen så önskar vi att de utvecklar ett personligt intresse för 

att lära dessa ämnen, att de ser ett värde med kunskaperna, känner tillfreds-

ställelse över att utvecklas och får en adekvat bild av olika professioner och 

andra sammanhang där deras kunskaper kan komma till användning. Utöver 

detta vill vi att de utvecklar ett förhållningssätt till lärande och kunskap som 

leder till kunskaper av god kvalitet. Detta kan innebära att de ser sig själva 

som deltagare i en lärandeprocess där de aktivt värderar information i relat-

ion till vad de tidigare lärt sig snarare än att vara passiva mottagare av in-

formation, att de blir medvetna om kunskapens föränderliga natur och 

sammanhangsberoende eller att de förmår frigöra sig från den prestations-

kultur som är vanlig i samhället idag och som ofta leder till ytliga och frag-

menterade kunskaper då själva prestationen (t.ex. provresultat, betyg), sna-

rare än kunskapsutvecklingen, är i fokus. I Sverige intar kemi en särskild 

position som det ämne som elever är minst intresserade av att lära och som 

de känner sig minst kompetenta i. Andelen förstaårsstudenter på universi-

tetsprogram med kemiinriktning är sju gånger högre i Tyskland än i Sverige, 

med många fler sökande än tillgängliga platser samtidigt som man i Sverige 

står med tomma platser på sina kemiprogram. DoLiS-projektet går delvis ut 

på att undersöka om det är så att skillnader i undervisning eller organisation 

av grundskola och gymnasium mellan Tyskland och Sverige kan bidra till att 

förklara skillnaderna i elevernas intresse. Framför allt vill vi dock undersöka 

hur (och i så fall varför) olika elevers kunskaper och motivation att lära kemi 

förändras mellan skolåren 5 till 11 i de båda länderna, och då med särskilt 

fokus på om trenden ser likartad ut för alla typer av elever, eller om vissa 

gynnas/missgynnas mer än andra. Studien förväntas ge viktig information 

om hur olika faktorer såsom/som klassrumsmiljön och skolsystemet kan 
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påverka elevers kunskapssyn, intresse, motivationstyp och kunskaper i kemi. 

Därmed kommer resultaten vara av stor betydelse inte bara för utvecklingen 

av utbildningsvetenskapliga teoretiska modeller utan även som vägledning 

vid diskussioner kring reformering av skolsystem likaväl som vid lärarens 

undervisningsplanering.  

Under våren 2015 görs en tvärsektionell studie (den som vi nu ber om din 

hjälp med att genomföra) för attge en översiktlig bild av hur utvecklingen 

”ser ut”/trenden verkar? med avseende på elevers kunskaper, intresse, moti-

vationstyp, kunskapssyn, lärandemål och allmänna kognitiva färdigheter i 

skolåren 5-11 i Sverige respektive Tyskland. Här studeras även hur de olika 

aspekterna hänger ihop med varandra, och i synnerhet med kunskapsut-

veckling och intresse för att lära kemi. Vi kommer också att utveckla instru-

ment för att karakterisera undervisningen i de bägge skolsystemen samt  

göra jämförelser mellan såväl skolår som länder för att identifiera signifi-

kanta skillnader som kan relateras till skillnader i elevernas kunskapssyn 

mm.  

För att få en mer direkt insyn i elevernas skolgång, och hur den påverkar 

dem, avser vi att följa ett mindre antal klasser i respektive land genom års-

kurs 5-10. För urvalet används de karakteristika som i den tvärsektionella 

studien visat sig betydelsefulla för att prediktera elevers intresse och kun-

skaper i kemi. Medan den tvärsektionella studien till största delen bygger på 

enkäter och tester så kommer vi i denna longitudinella studie i hög grad an-

vända oss av observationer och intervjuer av elever, vilka därefter kan 

speglas mot enkät- och testdata. 

 

Studien är speciell/unik i det avseende att den täcker in/inkluderar flera 

aspekter hos både eleverna och undervisningen. Detta grundar sig i det fak-

tum att studier som bara beaktat enstaka aspekter endast haft begränsad 

förmåga att förklara elevernas upplevelser av skolan, deras motivation 

och/eller deras kunskapsutveckling. Flera av våra tidigare studier har visat 

att ”bredare” ansatser är väsentligt mycket bättre än ”smala” på att förklara 

elevers känslomässiga upplevelser, lärandestrategier och kunskapsutveckl-

ing. En bredare ansats leder dock oundvikligen till att det blir många frågor. 

Vi har gjort vårt bästa för att minska antalet frågor och antalet ligger nu på 

den miniminivå som vi konstaterat krävs för att få tillräckligt bra informat-

ion ur data. Vi tror att denna forskning är viktig för att vi skall kunna skapa 

en skola som är bra och stimulerande för alla elever. Vi skulle därför vara 

tacksamma om du ville be eleverna om överseende med att frågorna är 

många och att ändå göra sitt bästa när de svarar på dem.   
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Vi är mycket tacksamma för att både lärare och elever ställer upp på detta 

och kommer göra vårt yttersta för att resultaten skall komma skolutveckling-

en tillgodo! Som ett led i denna ambition kommer resultatseminarier att 

anordnas en gång per år under perioden 2015-2017, samt lärarkonferenser 

för diskussion av de deltagande lärarnas eventuella egna utvecklingsprojekt 

(om intresse finns för att starta sådana, vilket är helt frivilligt). 

Din roll i datainsamlingen 

Vi har försökt att göra proceduren med besvarandet av enkäterna och tester-

na så enkel så möjlig, men din roll i genomförandet är ändå viktig för att för 

att resultaten skall bli trovärdiga. Din roll i genomförandet är att: 

1) förtydliga för eleverna att detta inte är ett prov och att resultaten inte 

kommer att kunna ses av skolpersonal, annat än i avidentifierad form 

och på gruppnivå (klass eller skolnivå).  

2) understryka att det är frivilligt att delta i undersökningen. Eleverna kan 

när som helst avbryta sitt deltagande, även efter att datainsamlingen 

gjorts. Lättast görs detta genom att kontakta Mikael Winberg - annars 

kan man även gå via personuppgiftsombudet vid Umeå Universitet. 

Kontaktuppgifter för båda dessa finns sist i detta dokument. 

3) se till att alla elever får sina inloggningsuppgifter och kan logga in på 

den länk som följer med dessa uppgifter 

4) dela upp arbetet med att besvara de olika delarna i undersökningen i 

lämpliga avsnitt.  

5) se till så att del C blir besvarad på maximalt 8 minuter. 

Datainsamling 

Efter diskussion med rektorerna har vi kommit fram till att enkäterna skall 

vara web-baserade för att minimera  risken för extraarbete hos  lärarna. 

Verktyget som används för detta kallas Websurvey. Samtliga enkäter har 

lagts ihop till ett enda frågepaket, med tre delar.  

 Del A) kunskapsfrågor kring kemi,  

 Del B) frågor kring elevernas förutsättningar för, intresse av, och 

tankar kring, att lära kemi, och  
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 Del C), ett test av allmän kognitiv förmåga där eleverna ombeds att 

para ihop figurer av olika slag. 

Del A består av 30 frågor och tar ca 45 minuter - denna del måste göras 

klar i ett svep. Det går inte att gå tillbaka till den och fylla på med svar eller 

göra ändringar efter att eleven tryckt på knappen ”JAG ÄR HELT KLAR” 

Del B består av 19 matrisfrågor (var och en bestående av flera frågor) av en-

klare slag. Denna del är möjlig att besvara i flera omgångar. Eleven 

måste dock trycka på knappen ”JAG ÄR HELT KLAR” längst ned på sidan 

för att svaren skall sparas till nästa gång. 

Del C består av 25 uppgifter där eleven skall para ihop figurer. Denna del 

börjar med en introduktionssida som eleven kan läsa i lugn och ro. Längst 

ned på denna sida finns en knapp, ”STARTA TESTET”. Efter att eleven tryckt 

på denna så har eleven 8 minuter på sig att besvara så många frågor som 

han/hon kan. Vi behöver din hjälp med att se till att eleven trycker 

på knappen ”JAG ÄR HELT KLAR” efter dessa 8 minuter. Efter 

detta så går det inte att gå tillbaka och göra ändringar i del C. Det 

går dock att logga in igen och fortsätta på Del B (eleven hamnar automatiskt 

på del B om del A är gjord tidigare) 

 

Inloggning och besvarande av frågepaketet 

Tillsammans med detta brev kommer en fil med användarnamn, lösenord 

och webbadress för varje elev i din klass. När eleven skrivit in webbadressen 

i webbläsaren och tryckt på returtangenten så kommer denne till en inlogg-

ningssida (se nedan) där han/hon fyller sitt användarnamn och lösenord. 

Ange Ditt användarnamn och lösenord  

Användare    

Lösenord    

  
 

 

Efter att eleven tryckt på ”OK” så kommer hon/han till del A i frågepaketet 

(”Frågehäfte 1: XXX”).  Varje fråga i denna del har fyra svarsalternativ. Frå-

OK 
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gorna besvaras genom att klicka på ”knappen” framför det alternativ som 

eleven vill välja. När eleven är klar med denna del så klickar denne på knap-

pen ”JAG ÄR HELT KLAR!” längst ned på sidan. Då dyker nästa del upp 

automatiskt. Ni kan välja om ni vill göra ett uppehåll här, eller att påbörja 

del B.  

I del B (”Om dig och dina tankar om kemi”) finns olika typer av svarsalter-

nativ. För de första frågorna så dyker svarsalternativen upp om eleven klick-

ar på den nedåtriktade pilen i svarsrutan där det till att börja med står ”Inget 

svar”. Matrisfråga 8 och framåt består av ett antal påståenden och eleven 

ombeds att markera i vilken utsträckning eleven håller med om vart och ett 

av dessa påståenden.  Det finns 4-5  alternativ (knappar) att välja på. Ju 

längre åt höger eleven markerar, desto mer håller han hon med om påståen-

det. När eleven är klar, eller när ni vill ta ett uppehåll, så trycker eleven på 

knappen ”JAG ÄR HELT KLAR!” längst ned på sidan. När detta gjorts så 

dyker del C (”Frågehäfte 3:XX”) upp automatisk. Ni kan nu välja att fortsätta 

med del C eller stänga webbläsaren och logga in vid ett annat tillfälle. 

Om ni väljer att logga ut nu så kommer så kommer eleven, nästa gång denne 

loggar in, att mötas av texten: 

Du har redan svarat på denna enkät. Du ges nu möjlighet att 

uppdatera dina tidigare angivna svar. Genom att klicka på ”Svar” 

kommer Dina tidigare svar att ersättas av de nya. 

Genom att klicka på ”OK” så kommer eleven tillbaka till sin del B och ser 

sina tidigare svar. Det går nu bra att fortsätta fylla i enkäten där eleven slu-

tade (eller att ändra tidigare svar). När eleven sedan klickar på ”JAG ÄR 

HELT KLAR!” så startar del C automatiskt.  

Även om ni tidigare gjort klart del B helt och hållet så kommer ni att komma 

in på denna del om ni loggar in på nytt. I så fall behöver eleven bara klicka 

direkt på ”JAG ÄR HELT KLAR!” i del B för att starta del C 

Del C skall besvaras på högst 8 minuter. Här behöver du som ansvarar för 

aktiviteten se till att eleverna inte ägnar mer tid åt dessa frågor.  Dessa 8 

minuter börjar inte löpa förrän eleven klickar på knappen ”STARTA 

TESTET” på första sidan i del C. Ni kan med andra ord i lugn och ro läsa 

igenom instruktionerna först. 

Uppgifterna i denna del går ut på att urskilja ett samband mellan de två 

första figurerna (från vänster räknat) och sedan med hjälp av detta samband 

räkna ut vilken av figurerna A-E som hör ihop med den tredje figuren från 

vänster räknat. Eleven svarar genom att klicka på knappen framför någon av 
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bokstäverna A-C nedanför figurerna. Som för de tidigare delarna så är det 

viktigt att eleven kommer ihåg att klicka på knappen ”JAG ÄR HELT KLAR!” 

längst ned när han/hon är klar - eller att tiden gått ut, annars sparas inte 

svaren.  

Uppgiftsansvariga 

Umeå Universitet ansvarar för hanteringen av svaren. Kontakta Mikael Win-

berg vid Institutionen för naturvetenskapens och matematikens didaktik om 

eleverna har frågor om sina data, eller inte längre vill delta i studien - eller 

om du har frågor eller problem kring datainsamlingen. Telefon: 090-786 XX 

XX. E-post: mikael.winberg@umu.se. 

Man kan också vända sig till Personuppgiftsombudet på Umeå Universitet, 

som är formellt ansvarig för hanteringen av denna typ av information vid 

Umeå universitet. Personuppgiftsombudet nås på e-postadressen: 

pulo@umu.se 

mailto:mikael.winberg@umu.se
mailto:pulo@umu.se
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Bilaga 5: Epis-enkäten  
  

Dimension Enkätpåstående 

Speed of 
knowledge 
acquisition 
 

(Quick  
learning) 

Om jag överhuvudtaget kommer att förstå något i na-
turvetenskap, så gör jag det oftast på en gång. 

Att arbeta med ett svårt problem under en längre tid 
lönar sig enbart för de riktigt smarta eleverna. 

Om jag försöker blanda nya idéer från en lärobok med 
min egen kunskap i naturvetenskap, blir jag troligen 
bara förvirrad. 

Den faktaförståelse som jag får när jag läser ur en läro-
bok i naturvetenskap, får jag första gången som jag lä-
ser. 

Att lära sig naturvetenskap är en långsam process. 

 

Speed of 
knowledge 
acquisition 
 

(Effort) 

Att läsa om ett svårt kapitel i en bok, behöver inte inne-
bära att jag kommer förstå det bättre. 

De flesta naturvetenskapliga begrepp har en enda tydlig 
innebörd. 

Jag får en djupare förståelse om jag läser om ett kapitel 
ur en naturvetenskaplig lärobok flera gånger 

Om jag inte förstår något med detsamma, fortsätter jag 
anstränga mig för att förstå. 

 

Successful  
students 

Duktiga elever förstår saker och ting väldigt snabbt. 

Vissa elever har lätt för att lära sig, medan andra har en 
mer begränsad förmåga. 

Att kunna komma ihåg en stor mängd fakta gör dig till 
en bra elev. 

När jag har misslyckats på ett prov i naturvetenskap, 
beror det oftast på att jag inte har pluggat tillräckligt 
hårt. 
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Certainty and 
Truth 

Om forskarna verkligen försöker, kan de hitta svaret på 
nästan alla frågor. 

Naturvetenskap bygger på säkra fakta som nog inte 
kommer att förändras med tiden. 

Jag tror på det mesta som står om växthuseffekten i 
tidningarna. 

 

Construction 
and  
modification 

När jag stöter på ett svårt naturvetenskapligt begrepp i 
en lärobok, anstränger jag mig för att försöka förstå på 
egen hand. 

Det är roligt att tänka och reflektera över frågor som 
inte ens experter inom naturvetenskap kan enas om. 

Att vara klok behöver inte innebära att veta svaren, utan 
att veta hur man ska finna svaren. 

Att tänka kreativt är mycket viktigt när jag lär mig na-
turvetenskap. 

Jag brukar alltid själv bedöma trovärdigheten i det folk, 
även experter, säger om naturvetenskapliga saker. 
 

Source/ 
Authority 

Ibland accepterar jag bara svaret från läraren, trots att 
jag kanske inte förstår det. 

Jag tycker att elever som utmanar lärares kunskaper är 
dryga. 

När jag stöter på ett svårt naturvetenskapligt begrepp i 
en lärobok, frågar jag min lärare på en gång. 
 

Simplicity Jag upplever att många av de saker vi lär oss i naturve-
tenskap hänger ihop med varandra. 

Innehållet i de olika kapitlen i vår lärobok hänger ihop 
med varandra. 

Den som är duktig i naturvetenskapliga ämnen förstår 
hur olika delar av naturvetenskapen hänger ihop. 
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För att kunna naturvetenskap behöver jag förstå hur de 
olika saker vi lär oss i naturvetenskap hänger ihop. 

Att kunna naturvetenskap handlar om att komma ihåg 
eller förstå saker som inte verkar ha så mycket med 
varandra att göra. 

Jag upplever att naturvetenskap innehåller många olika 
saker som inte har så mycket med varandra att göra. 

De olika saker vi lär oss i naturvetenskap har för det 
mesta inget samband med varandra. 

 

Structure of 
knowledge 

Om lärare skulle fokusera mer på principer för hur sa-
ker och ting fungerar, skulle jag få ut mer av gymnasiet. 

När jag studerar naturvetenskap försöker jag oftast att 
förstå huvudprinciperna. 

När jag lär mig naturvetenskap fokuserar jag oftast på 
detaljerna. 

 Det bästa med de naturvetenskapliga lektionerna är att 
det oftast bara finns ett rätt sätt att lösa problemen på. 

 Om lärare skulle fokusera mer på fakta, skulle jag få ut 
mer av gymnasiet. 

 Det är slöseri med tid att arbeta med naturvetenskap-
liga frågor som inte har ett tydligt svar. 
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Bilaga 6: DoLiS-enkäten 
 
Dimension Enkätpåstående 

Epistemic beliefs 

Source Det är bara forskarna som vet vad som är sant i kemi. 

Det som forskarna kommer fram till måste man tro på. 

Man måste tro på vad som står i kemiboken. 

 

Certainty Forskarna vet nästan allt om kemi, så det finns inte så 
mycket mer att ta reda på. 

Dagens kunskaper i kemi kommer alltid att vara sanna. 

Forskare inom kemi är alltid överens om vad som är 
sant. 

 

Justification Inom kemi kan det finnas flera sätt att testa sina idéer 
på. 

För att få bra kunskaper om något i kemi, så behövs 
bevis från flera olika källor. 

För att vara säker på något i kemi måste man jämföra 
information från flera olika källor. 

Ju mer bevis det finns för en uppfattning i kemi, desto 
mer kan man lita på den. 

 

Development Nya upptäckter i kemi kan förändra vad forskarna tror 
är sant. 

Några av dagens idéer i kemi skiljer sig från vad fors-
karna tidigare trodde. 

Ibland ändrar kemisterna sin uppfattning om vad som 
är sant i kemi. 

Ibland förändras det vi tror på inom kemi. 
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Dimension Enkätpåstående 

Uppfattning om lärandemiljön 

Participation Jag är delaktig i klassrumsdiskussionerna. 

Jag uttrycker mina åsikter i diskussioner under lektion-
erna. 

Jag ställer frågor till läraren. 

 

Cooperation Jag samarbetar med andra när jag gör mina uppgifter. 

Vi samarbetar bra när vi gör grupparbeten. 

Jag gör projektarbeten tillsammans med andra. 

Jag arbetar tillsammans med andra elever på lektioner-
na. 

 

Teacher  
support 

Läraren hjälper mig när jag har problem med mitt skol-
arbete. 

Läraren intresserar sig om jag får problem med en skol-
uppgift. 

Läraren hör efter hur jag själv tycker att det går på lekt-
ionerna. 

Lärarens frågor hjälper mig att förstå. 

 

Autonomy  
support 

Min kemilärare uppmuntrar mig att ställa frågor. 

Om jag inte jobbar under en kemilektion så hjälper min 
lärare mig att komma igång. 

Min kemilärare lyssnar på hur jag skulle vilja att vi gör 
på lektionerna. 

Om jag behöver så kan jag alltid diskutera det jag gör på 
kemilektionerna med min lärare. 

Min kemilärare ger mig möjlighet att göra egna val un-
der lektionerna. 

När det är något jag inte kan så försöker min lärare 
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förstå hur jag tänker innan han/hon föreslår hur jag ska 
tänka eller göra. 

Min kemilärare har koll på att jag lär mig det jag ska 
under lektionerna. 

Jag känner mig förstådd av min kemilärare. 

Om jag inte vet vad jag ska göra under lektionen så ser 
min lärare det och kommer och hjälper mig. 

Min lärare visar att han/hon tror att jag kan klara mig 
bra i kemi. 

Min lärare ser till att det är arbetsro i klassrummet. 

Lärandemål  

Prestationsmål I kemi är det viktigt för mig att jag får bättre resultat på 
proven än andra elever.  

I kemi är mitt mål att prestera bättre än de andra ele-
verna i klassen. 

Ett av mina mål är att visa andra att jag är bra på kemi. 

Det är viktigt för mig att verka smart jämfört med andra 
i min klass. 

Mitt mål i kemi är att undvika att göra sämre ifrån mig 
än de andra eleverna i klassen. 

I kemi är det viktigt för mig att jag inte får sämre resul-
tat på proven än mina kamrater. 

I kemi är det viktigt för mig att inte verka dum. 

Ett av mina mål i klassen är att undvika att visa att jag 
har problem med att förstå. 
 

Bemästrande-
mål 

Det är viktigt för mig att verkligen förstå kemi så bra 
som möjligt. 

Jag strävar efter att skaffa mig en bredare och djupare 
kunskap i kemi. 

Mitt mål är att lära mig så mycket som möjligt i kemi. 

I kemi vill jag lära mig saker, även sådant som inte 
kommer på ett prov eller påverkar mitt betyg. 
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