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Konsten attfitrste

"Om elevers ftirstfielse av
naturvetenskapliga
frirklaringar och biologiska
sammanhang". Det dr rubriken
pi en avhandling om samspelet
mellan den naturvetenskapliga
ftirstielsen och
vardagsfrirstielsen, skriven av
Svend Petersen vid
Liirarhtigskolan i Stockholm.

Avhandlingen handlar om hur
naturvetenskapliga teorier fogas till
individens vardagsforstielse. For att
tcsta hur forstielse av cn teori
integreras med tidigare kunskap har
Petersen valt att studera hur Darwins
evolutionsteori ldrs in av
hogstadieelever. Evolutionsteorin dr
liimplig eftersom den i undcrvisningen
successivt bygg. pfl med en okande
grad av komplexitet.

Undersokningen borjar i Arskurs 7 och
upprepas med samma elever i Arskurs
9. Eleverna intervjuas och skriver
uppsats i dmnet. Dessutom gors en
bedomning av hur nyforvdrvade
kunskaper stir i I'orhillande till elevens
vardagskunskap. Utifrfln detta undcrlag
skapar Fetcrsr:n ctt "kunskapstrdd", diir
elevers ftirslfrelse kan nivigrupperas till
graden av insikt.

Det mest intressanta dr hur
naturvetenskapliga teorier fogas till den
kunskap som en elev behdrskar.
Petersen utgfir ifrAn att dct kan ske pfl
tvi sdtt. Naturvetenskapliga teorier kan
antingen assimileras till
vardagsforstAelsen eller si kan
vardagsforstielsen piverkas av den nya
kunskapen. Gammal invand kunskap
miste di indras ndr dcn inte stdmmer
overens med de nya naturvetenskapliga
teorierna. Eleven stiills dA infor nAgot
som kan liknas vid ett paradignrskifte.
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Ndr eleven ska ldra sig evolutionens
mekanismer sker det normalt genom
assimilation till vardagsforstielsen.
Studien visar att det i
vardagsforstAelsen hos elever i
hogstadiet ofta finns forestdllningar om
evolution" Dessa forestdllningar har
ftirmedlats genom naturprogram d la
Arne Weise. I vardagsforstiielsen
forekomrner emellertid dogmer som
"ekologisk balans", "naturens nyttighet"
och "behovsanpassad 

evolution". Dessa
stflr tyvdrr delvis i konflikt med
Darwins evolutionsldra som den ldrs ut
i skolan"

En intressant uppfoljnig av Svend
Petersens studie vore att se hur ett
dmne av mer abstrakt karaktdr, till
exempel delar av kemin,
molekyldrbiologin och fysiken, infogas
i vardagsfbrstflelsen. Inom sidana
dmnen finns mycket lite av bAde
vardagsf6rstflelse och dogmer att
assimilera kunskapen ti l l . Kanske
forstfls denna med ackomodation, si
att den nya kunkapen i hdgre grad
iterverkar pA vardagsforstielsen.

Avhandlingen iir utgivcn av Almqvist &
Wiksell (1992\ i scricn Studics in
Education and Psychology.
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