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Abstrakt 
 
 
Mycket Na-didaktisk forskning har gjorts för att undersöka elevers vardagsföreställningar om 
olika naturvetenskapliga fenomen. Synstrålar eller idén att något kommer ut från ögat 
(blick,impuls, stråle) när vi ser ett föremål anses vara en sådan föreställning. Elever som på en 
skriftlig fråga ritar en pil mellan ögonen och ett föremål, eller säger att en person” tittar på ” 
ett föremål anses ha denna vardagsföreställning. 
I detta arbete ifrågasätter jag detta påstående och undrar om inte synstrålar kan vara 
 ”a misconception of a misconception”. Dels har jag undersökt hur vanligt synstrålar är 
jämfört med andra vardagsföreställningar hos lärarstudenter. Dels har jag med andra glasögon 
tittat på de intervjuutdrag som publicerats i ett pionjärarbete inom denna forskning. 
Jag fann synstrålar klart mindre vanlig vardagsföreställning. Vidare ser jag inga ”synstrålar ” i 
de intervjuutdrag som jag analyser. Mycket Na-didaktisk forskning har gjorts för att 
undersöka elevers vardagsföreställningar om olika naturvetenskapliga fenomen. Synstrålar 
eller idén att något kommer ut från ögat (blick,impuls, stråle) när vi ser ett föremål anses vara 
en sådan föreställning. Elever som på en skriftlig fråga ritar en pil mellan ögonen och ett 
föremål, eller säger att en person” tittar på ” ett föremål anses ha denna vardagsföreställning. 
I detta arbete ifrågasätter jag detta påstående och undrar om inte synstrålar kan vara ”a 
misconception of a misconception”. Dels har jag undersökt hur vanligt synstrålar är jämfört 
med andra vardagsföreställningar hos lärarstudenter. Dels har jag med andra glasögon tittat på 
de intervjuutdrag som publicerats i ett pionjärarbete inom denna forskning. 
Jag fann synstrålar klart mindre vanlig vardagsföreställning. Vidare ser jag inga ”synstrålar ” i 
de intervjuutdrag som jag analyser. 
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1. Inledning 
 
Under de 17 år jag arbetat som lärare i naturvetenskap har jag träffat på många föreställningar 
hos elever/studenter som skiljer sig avsevärt från naturvetenskapens förklaringsmodeller. 
Exempel på sådana vardagsföreställningar är att hotet om klimatförändringar beror på ett 
uttunnat ozonskikt vilket gör att mer strålning kommer in, att materia försvinner när det 
brinner, att det finns någon slags ställe i tarmkanalen där mat och dryck skiljs åt och blir 
avföring och urin, att all materia växter består av tas upp från jorden .  
En del av dessa vardagsföreställningar hade jag träffat på redan innan jag gick min 
lärarutbildning genom vardagliga samtal med icke-naturvetare, andra läste jag om under min  
lärarutbildning 1987 och åter andra har varit nya för mig – gemensamt för de flesta har dock 
varit att jag ofta kunnat finna dem beskrivna i forskningen kring naturvetenskapens didaktik.  
En vardagsföreställning har jag dock inte själv träffat på, den har för mig alltid ”stuckit ut”  
och jag har undrat om den verkligen finns som tankemodell och i så fall hur vanlig den 
egentligen är. Vardagsföreställningen att seende beror på att vi har synstrålar som sänds ut 
från ögonen. Den brukar dock tas upp som ett exempel på när man ska beskriva vad man 
menar med   vardagsföreställningar  se tab 1 (Andersson, 2001) 

 
Tabell 1.  
 
1998 gick jag en kurs i naturvetenskapens didaktik och fick då se en film från EKNA 
projektet i Göteborg. En kvinna intervjuade en tonårig pojke. Eleven hade framför sig en bild 
av en kvinna som tittade på en bok. Intervjuaren frågade vad som händer mellan boken och 
kvinnans ögon. ”Kan du förklara?” Eleven ritade en pil från ögonen mot boken.  
Här får vi inte se mer av intervjun utan vi ser istället Björn Andersson rikta blicken in i 
kameran och kommentera att det är en vanlig uppfattning att seende beror på att synstrålar 
utgår från ögonen. Min tolkning av intervjun är att pojken inte känner till en av optikens 
grundidéer, att föremål reflekterar ljus. Han ritar en pil att kvinnan tittar på boken och nämner 
inget om att ögonen skulle skicka ut något. Det är möjligt att längre fram i intervjun, som vi 
inte fick se, pojken talade om synstrålar. I vilket fall som helst ansåg den som redigerat filmen 
att det var tillräckligt med att vi fick se en pojke rita en pil från ögat för att sedan prata om 
synstrålar. 
Någon vecka innan jag såg filmen hade jag lämnat tillbaka ett prov i naturvetenskap till 
lärarstudenter där en student fått kommentaren av sin fysiklärare på en uppgift ” endast 
stålmannen har synstrålar ” när han ritat just en pil från ögonen . Frågan var samma som den i 
filmen. Studenten var upprörd  ” Jag menar ju bara att han riktar blicken mot boken – inte att 
det kommer ut strålar.” 
När jag frågade min humanistiskt utbildade fru hur hon skulle gjort på en sådan uppgift skulle 
även hon ritat en pil mot boken. Hon förnekar bestämt att det skulle ha att göra med att hon 
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tror att något kommer ut från ögat utan förklarade däremot ”det var det man sysslade med på 
fysiken, rullade vagnar och ritade strålar.” 
Sedan dess har jag undrat hur vanliga synstrålar egentligen är som tankemodell. Kan det 
möjligtvis vara så att synstrålar  tolkats in  av de som undersökt elevföreställningar så fort de 
ritar pilar riktade ut från ögonen  ?  
Om man är intresserad av undervisning kan man tycka att det skulle finnas större och 
viktigare frågor som jag skulle kunna ha nytta av i min undervisning. Men det är som med ett 
litet gruskorn i skon -  det är litet men det irriterar. Varje gång jag hör eller läser om den 
vanliga vardagsuppfattningen synstrålar, så stör det mig. 
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2. Syften och utformning 

2.1 Uppsatsens disposition 
 
Del 2 handlar om syftet med uppsatsen samt definition på vissa begrepp jag använder. 
Del 3 ger teoretisk bakgrund till begreppet vardagsföreställningar och diskussionen kring hur 
dessa vuxit fram. Sedan en beskrivning av olika aspekter på seende vidare om hur pilar 
används som symboler i olika sammanhang . En liten genomgång över vad blickar är och hur 
viktigt det är för oss att kunna avgöra blickriktning samt sist forskning där synstrålar finns 
som föreställning. Del 4 är en beskrivning av min undersökningsmetod. I del 5 redovisas 
resultaten i del 6 en diskussion kring om synstrålar är ”en felföreställning av en 
felföreställning.” 
 

2.2 Syfte  
Jag anser att en förutsättning för att kunna genomföra en bra undervisning är att kunna förstå 
och leva sig in i de problem eleverna ställs inför. En del i detta är att känna till de 
vardagsföreställningar som finns inom området. Att känna till elevers vardagsföreställningar 
är en kärna i Björn Anderssons bok Elevers tänkande och skolans naturvetenskap (Andersson, 
2001) – varifrån tabell 1 ovan är hämtad.  
Fenomenet ”hur vi ser” anser jag dock skiljer sig från andra fenomen som krafter, rörelser, 
fotosyntes etc. genom att det handlar om min direkta förstahandsupplevelse av världen – vi 
ser. Detta gör att de problem som elever ställs inför då de ska ta till sig den 
naturvetenskapliga förklaringen att för att se ett föremål krävs att reflekterat ljus kommer in i 
ögat är av en lite annan natur. 
Enligt variationsteorin handlar lärande om att urskilja nya aspekter av verkligheten (Marton & 
Carlgren, 2000). Min avsikt med denna uppsats är att försöka urskilja synstrålar – från blickar 
och aktiva ögon. Dessa buntas ofta ihop till en och samma kategori vid undersökningar 
gällande elevers syn på seende (Andersson & Kärrqvist, 1981; Ramadas & Driver, 1989;   
Andersson, Bach & Zetterkvist ,1997; Andersson 2001, Bach 2001). Vidare vill jag veta hur 
vanlig tanken med synstrålar enligt nedanstående definition är. 
 

2.3 Definitioner  
När jag framledes skriver ordet synstråle menar jag att ögat sänder ut något ( strålar, vågor  
energi) på engelska motsvarar detta visual emissions eller  visual rays. 
Med blick menar jag det håll som ögat riktas åt.  
Pilritare är en benämning på de personer som på frågan vad som händer mellan ögonen och 
ett föremål ritar en pil från ögonen mot föremålet. 
Eftersom undersökningar kring vad seende är endast handlar om vad som händer mellan 
föremålet och ögat talar jag om tre olika aspekter av seende. Seendets fysik  innefattar det som 
händer mellan föremålet och ögat. Seendets fysiologi innefattar alla fysiologiska processer i 
öga och nervsystem för att vi ska kunna se. Seendets fenomenologi innebär vår direkta 
upplevelse av att se. 
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2.4 Frågeställningar 

• Hur vanlig är vardagsföreställningen att det för seende krävs att strålar, vågor eller 
energi kommer ut från ögonen ? 

• Vilka är de kvalitativa skillnaderna mellan blick, synstrålar och aktiva ögon ? 
• Hur kan undersökares förföreställning om synstrålar påverka undersökningar kring 

elevers föreställningar ? 
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3 Teori 
 

3.1 Lärandeteorier  och vardagsföreställningar 

3.1.1 Lärandeteorier 
Den dominerande inlärningsteorin under första halvan av 1900-talet var behaviorismen. Man 
önskade komma bort från de delar av psykologin som beskrev det mänskliga tänkandet som 
man inte kunde observera. Enligt behavioristisk tradition är det endast beteendet (eng 
behavior) som vi kan observera och på detta bör vi bygga teorier kring inlärning. Teorin 
byggdes upp kring djurförsök där man med betingning kunde lära in nya reflexer. Ett önskat 
beteende kunde förstärkas genom belöning och på motsvarande sätt kunde ett oönskat 
beteende fås bort genom bestraffning. Den nyfödda människan var som ett oskrivet blad där 
alla kan lära sig allt om endast inlärningen ges i små steg , ansåg man. 
I slutet på 1950-talet punkterades denna syn bl.a.  p.g.a. lingvisten Noam Chomskys kritik. 
Chomsky visade på det orimliga i att språk till fullo kan läras genom endast betingning. Ett 
litet barn kan producera begripliga meningar som ingen tidigare formulerat ( Sälgö, 2000). 
Efter detta vändes åter fokus mot det mänskliga tänkandet. Kognitivismen föddes, man  
försökte att studera och göra modeller över människans mentala processer. Ett viktigt namn i 
en gren av kognitivismen är Jean Piaget. Från början zoolog som ville ta sig an den stora 
uppgiften att beskriva hur kunskap i vår kultur bildas. Han började med att studera hur barns 
kunskap utvecklas - detta blev hans stora livsverk.  Istället för att som behavioristerna endast 
observera hur barnen betedde sig genomförde han intervjuer. Han kallade dessa intervjuer 
kliniska intervjuer liknande de som psykoterapeuter använde. Att lära sig göra en klinisk 
intervju ansåg han tog två år (Helldén, 1992).  
Piaget hade en konstruktivistisk syn på hur lärande och mänskligt tänkande går till. Att lära 
sig innebär att individen har en mental aktivitet då begrepp och föreställningar konstrueras. 
Individen konstruerar en meningsfull bild av världen. För att tydliggöra att lära inte är att 
uppmärksamt komma ihåg vad boken eller läraren säger utan att individen själv aktivt , med 
hjälp av tidigare kunnande  konstruerar nytt kunnande, kallade man detta fenomen istället för  
lärande (Andersson, 2001). 
Vad Piaget visade med sina intervjuer var att barns tänkande kring olika fenomen var 
kvalitativt annorlunda än vuxnas. Han byggde upp teorier kring att vi har strukturer s.k 
tankeschema genom vilka vi förstår världen. Vissa av dessa är medfödda men de utvecklas 
hela tiden genom en växelverkan med omvärlden. Hans teori beskriver hur denna växelverkan 
går till. Med sin bakgrund som zoolog såg han tankestrukturerna som ett jämviktssystem. Då 
jämvikten störs, barnet gör erfarenheter som inte stämmer, vi försöker genom tänkande 
återställa den. Lärande har skett. Piaget ansåg även att barnet genomgår olika mognadsstadier 
i sin utveckling. Man kunde inte lära sig vissa saker förrän man nått rätt stadie.  
Piagets stadieteori har vid senare forskning inte visat sig hållbar. En elev kunde, beroende på 
situationen, befinna sig i olika ” Piagetstadier” samtidigt. 
Arvet efter Piaget var att fokus riktades på elevers tänkande – elever ses inte som tomma kärl 
som ska fyllas – utan individer som redan har tankar om världen. Piagets efterföljare i den 
konstruktivistiska traditionen har vidareutvecklat teorierna. En forskare inom denna tradition 
är David Ausubel som betonar att den viktigaste faktorn för lärande är vad den lärande redan 
vet. De förföreställningar vi har om ett fenomen använder vi då vi ska bygga ny kunskap 
kring det (Sjöberg, 2000). 
 

8 



Tsunami 2-2007  Synstrålar eller titta på? 
  Agne Paulsson 
 
3.1.2 Från felföreställning till vardagsföreställning 
Det var med detta som bakgrund forskning började göras i slutet av 70-talet hur inte bara barn 
utan även vuxna tänker om naturvetenskapliga fenomen. Studier visade att 
universitetsstudenter även efter kurs i mekanik hade det vardagliga tänkandet kvar då de 
ställdes inför vardagliga fenomen. Idag har tusentals studier publicerats rörande 
föreställningar om mängder av olika naturvetenskapliga fenomen. 
Det har diskuterats vad man skall kalla dessa vardagsföreställningar. En del har valt att kalla 
dem ”alternative paradigms” alternativa uppfattningar – likställda med vetenskapens – så 
länge de fungerar för individen så skulle det inte vara något problem. I amerikansk litteratur 
har de oftast kallats misconceptions - felförställningar. Som namnet anger, menar man att 
detta är en felaktig syn på världen (Sjöberg, 2000). Det talades om att dessa föreställningar 
måste ”utrotas” och ersättas med de korrekt vetenskapliga. Undersökningar visade att det inte 
var lätt och man talade om felföreställningarnas  undervisningsresisten (Sjöberg, 2000). 
I Sverige används numera oftast det mindre värdeladdade ordet vardagsförställningar och 
Andersson (2001) redogör även för kvalitativa skillnader mellan vardagsföreställningar och 
vetenskapliga föreställningar. Vardagsföreställningar menar han karaktäriseras av att vara 
situationsbundna som formas omedvetet utan krav på sammanhängande logik, medan däremot 
vetenskapligt tänkande kännetecknas av medvetet, generellt logiskt invändningsfritt 
systematiskt tänkande. Sjöberg (2000) har en något annorlunda uppfattning. Han skiljer på 
föreställningar som beror på fel/missförstånd och klart strukturerade föreställningar som 
elever mödosamt byggt upp och som fungerar bra. Vad Sjöberg menar som exempel på 
missförstånd som är lätta att rätta till är om elever tror att halvmåne beror på att jorden kastar 
sin skugga på halva månen. Om elever däremot har egna mödosamt uppbyggda strukturerade 
föreställningar om världen som inte stämmer med vetenskapens syn är de inte lätta att ändra 
på. 

3.1.3 Kritik mot kartläggningen av vardagsfenomen  
Metoden att kartlägga vardagsföreställningar har varit antingen skriftliga frågor eller 
intervjuer. Sälgö (1995, 2000) har pekat på brister i de skriftliga test som gjorts för att mäta 
elevers begreppsförståelse. För det första är det inte alls säkert att eleverna uppfattar frågorna 
på det sätt frågeställaren tänkt. Det är heller inte lätt att inse att frågan borde besvaras 
naturvetenskapligt eftersom den är skriven i ett vardagligt sammanhang. Fast det är det 
undersökarna är ute efter  - om elever kan använda naturvetenskap i vardagliga sammanhang. 
För det andra menar han att eleverna  kanske aldrig överhuvudtaget funderat på dem. För det 
tredje kritiserar han det vanliga tillägget i denna typ av undersökningar ” förklara hur du 
tänkte”. Han menar att under tidspress, då man ska svara på frågor man inte riktigt förstår 
meningen med, samtidigt observera sina egna tankeprocesser är mycket svårt. Han påpekar 
även att elever i intervjuer kan avge svar för att göra intervjuaren nöjd – inte för att de 
avspeglar något denne tänkt. Shoultz (1998) har även visat att elever klarar av resonera på helt 
annat sätt om de t ex får tillgång till ett hjälpmedel. Exempelvis var det endast 19% som på en 
skriftlig fråga om en kolv kunde skjutas in i en stängd spruta med luft , d.v.s  om luft kunde 
komprimeras. Då Shoultz ställde samma fråga men lät dem ha en cykelpump eller en 
plastspruta framför sig svarade 90% att det går att skjuta in kolven. Slutsatsen av detta är 
således att svaren till stor del beror på  i vilket sammanhang frågan ställs. 
Sälgö (1995) menar att vi inte kan mäta hur folk tänker. Det vi kan mäta är hur de svarar på 
frågor i vissa situationer. Han menar att vi gör ett misstag då vi ur dessa svar drar slutsatser 
vilka begrepp de har. Sälgö menar att anledningen till att de inte använder de 
naturvetenskapliga begreppen inte ska förklaras i de tankeschema de har , eller inte har, utan 
som ett symtom på att de inte under sin undervisning fått tillgång till en samtalsmiljö där 

9 



Tsunami 2-2007  Synstrålar eller titta på? 
  Agne Paulsson 
 
naturvetenskapliga begrepp måste användas för att kunna kommunicera. Sälgö representerar 
här det sociokulturella perspektivet som, starkt förenklat, menar att lära sig naturvetenskap är 
att tala naturvetenskap. D.v.s försättas i situationer där dessa begrepp används och har en 
mening och eleven själv måste använda dessa för att göra sig förstådd. 

3.2 Seende 
Guesne (1985) som gjort undersökningar av hur barn uppfattar seende påpekar att seende är 
något vi upplever – således borde en allsidig förklaring av seende innefatta både fysik, 
fysiologi och psykologi. Därför kommer här ett litet försök att beskriva vad seende är från 
olika synvinklar. 
 

3.2.1 Seendets fenomenologi 
Det är svårt att tänka sig att vi skulle kunnat utveckla några djupare kunskaper om ljuset och 
ljusets natur om vi inte hade syn . Om vi gör tankeexperimentet att vi saknade ljusreceptorer 
och istället orienterade oss i rummet med ekolod likt fladdermöss. Skulle vi då utveckla 
kunskaper om ljus ? Den frågan ska inte utvecklas här, jag vill bara poängtera att syn, vår 
upplevelse av att se och vår kunskap kring ljus är starkt förknippade .   
Fenomenologin kallas den del av filosofin som menar att vi inte kan fånga en beskrivning av 
ett fenomen utan endast människans upplevelse av fenomenet. En förgrundsgestalt här var 
Edmund Husserls. Människan erfar världen genom att erfara ett fenomen. ( Gunnarsson 
2002). 
Maurice Merleau-Ponty (1999) har vidareutvecklat fenomenologin och menar att vår kropp 
inte bara är ett redskap och ett objekt. Vårt medvetande är i själva verket vår kropp. Det är 
genom vår kropp medvetandet tar form. Det är med kroppen vi finns till och står i kontakt 
med tingen och livet själv. 
En fenomenologisk syn på seende är således hur vi direkt uppfattar att vi ser. När vi ser erfar 
vi inte att ljusstrålar träffar våra ögon. Seende erfar vi som om vi ser ut i världen (Robbins, 
2003). 
 

3.2.2 Seendets fysik 
Gränsen mellan fysik och fysiologi är inte skarp – jag kommer i detta avsnitt betrakta seende 
som en del av optiken.  
Från fysikens horisont är ögat en passiv mottagare av ljus. Djur som endast har ljusreceptorer 
och inte något linssystem kan endast uppfatta ljus och ljusets riktning. Människan har som 
andra ryggradsdjur ett linsöga detta gör att vi kan erfara en bild av omvärlden.  
Ljus utbreder sig linjärt i rummet. Flödet av ljus sker efter ett oändligt antal linjer. Dessa 
linjer, som kan ses som ett matematiskt begrepp, kallar vi ljusstrålar(Andersson 2001). Alla 
föremål, som inte är en total svart kropp, reflekterar ljus. Ljusstrålar som strålar ut, antingen 
som reflekterat eller emitterat ljus, från en punkt på ett föremål bryts i ögats hornhinna och i 
ögats lins samman på ögats näthinna till en punkt. Detta är seendets optik. För att erhålla en 
bild på näthinnan måste således många ljusstrålar från varje punkt av föremålet brytas 
samman till en punkt på näthinnan. Vanligtvis förenklas denna framställning på bilder genom 
att man endast ritar ett par, vanligen två, ljusstrålar från en punkt av föremålet.  
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3.2.3 Seendets fysiologi 
På näthinnan sitter ljusreceptorer (120 miljoner tappar och 6 miljoner stavar i varje öga) vilka 
absorberar fotoner som genom en serie processer ger upphov till nervimpulser. Tätast med 
ljusreceptorer finns i gula fläcken (fovea) det är således den bild som faller där vi kan se 
skarpt. Den delen av bilden kallas det direkta seendet – den delen av bilden som faller på 
andra delar av näthinnan kallas det indirekta seendet. Synfält kallas den del av omvärlden som 
avbildas på våra näthinnor. 
Nervimpulserna behandlas av nervceller i näthinnan. Informationen som transporteras vidare 
är således redan behandlad i ett första steg. Det är inte en ”punktgrafikbild” som sänds vidare 
till hjärnan. Nervimpulserna  transporteras via synnerven till thalamus som är en 
omkopplingsstation för sensoriska nervimpulser. Härifrån går nya nervceller vilka slutar 
cortex i nackloben, i primära syncentrat. Vi ser inte förrän informationen från primära 
syncentrat behandlats av andra områden i hjärnbarken. Olika centra behandlar färg, form  etc. 
Hos apor har man visat 32 olika distinkta områden i cortex som är sammankopplade med 305 
kända nervbanor vilka bearbetar informationen. På något sätt sätts all information tillsammans 
och vi upplever att vi ser (Ganong, 1995). 
En del nervceller från synnerven landar dock ej i nackloben utan i lägre delar i mellanhjärnan, 
för att sköta pupillreflex och ögonrörelser. Ögats rörelser styrs av sex olika ögonmuskler. 
Dessa muskler styrs i sin tur av fyra olika centra i hjärnan vilka vart och ett styr en typ av 
ögonrörelser. Mjuka rörelser för att följa ett objekt, rörelser för att hålla blicken fäst vid en 
punkt för att kompensera huvudets rörelser, hoppande rörelser då vi söker av rummet – vi 
fixerar en punkt i taget - samt konvergerande ögonrörelser då vi ser på nära håll. De fyra olika 
centra får signaler från balansorgan samt från högre centra (Ganong 1995). 
Ögonen är inte passiva ljusreceptorer som slumpmässigt riktas åt olika håll i rummet utan i 
högsta grad en integrerad del i en persons medvetande. Vi riktar aktivt blicken åt de håll som 
medvetandet anser vara väsentligt. I det avseendet kan vi se ögats (och huvudets) rörelser som 
aktiva . Vi skulle till och med kunna säga att vi har aktiva ögon och med det mena systemet 
öga –  medvetandet – omedvetna delar vår hjärna – samt de  centra som styr ögonrörelser. 
Seendet börjar med att ljustrålar kommer in i ögat, men det är bara början på processen det är 
mycket som sker på vägen till upplevelsen av att vi ser. Personen däremot upplever att den 
riktar sin uppmärksamhet – sin blick mot något. 
 
3.3 Historisk syn på seendets fysik 
Den historiska tillbakablicken är hämtad från Andersson, 2001 och Bach, 2001 . 
Under antiken i Grekland fördes diskussioner kring länken mellan föremål och öga.  
Empedokles tänkte sig en yttre elementareld som nådde ögat från föremålen. Denna 
elementareld bär med sig föremålets form och färg. För att se krävdes även ett inre flöde utåt  
en inre elementareld  när dessa bägge möttes gav det upphov till seende. Leukippos, som var 
en av atomisterna,  tänkte sig ett slags bilder som sändes från föremålen till själen. Dessa 
bilder kallade han eidola.  
Pythagoréerna föreställde sig att seendet kunde förklaras genom att en osynlig eld som kom 
inifrån och ut. 
Euklides införde begreppet synstråle. Eftersom ögonen kan titta t ex på marken utan att ”se” 
en nål som ligger där ansåg han att det inte kan vara nålen som sänder bilder in till ögat. 
Euklides som var fader till geometrin och hade tillgång till en matematisk begreppsapparat 
formulerade tesen om synstrålar. Hans synstrålar färdas rätlinjigt genom rummet och har 
många likheter med ljusstrålar fast de har omvänd riktning. Euklides har även beskrivit strålar 
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från solen men han kopplade inte dessa strålar till seendet. Föremål på vilka synstrålarna faller 
ses. Euklides idé fick stort genomslag. Den beskrevs i en lärobok 400 år senare. 
På 800-talet hade bl.a de ökade kunskaper om ögats anatomi gjort att en del ifrågasatte idén 
om synstrålar. Alkidi och senare Alhazen ansåg att något måste komma in i ögat. Alhazen 
noterade att vi inte bara blir bländade då vi tittar in i solen eller ser solen i en spegel utan även 
då vi ser på vita föremål. Detta kan inte förklaras med synstrålar. Han utvecklade vidare teorin 
om att ljus föremål reflekterar ljus i alla riktningar. 
Inte förrän på 1500-talet lades grunden till den moderna optiken. Det var Kepler som i fyra 
satser formulerade vad ljus är och hur ljus bryts och reflekteras. Med detta arbete kunde man 
även förklara seendets fysik. Varje punkt av ett föremål reflekterar ljus i alla riktningar. Om 
ljusstrålar från en punkt bryts samman genom en lins till en annan punkt uppkommer en bild 
av punkten där.  
Observera att detta är den historiska tillbaka blicken på seendets fysik inte seendets fysiologi 
vilket är viktigt för att kunna se. 
 

3.4 Om pilar som symboler 
Pilar används i figurer som symboler för olika saker. 
Inom fysiken används pilar ritade från föremål för att symbolisera olika saker. Det kan handla 
om kraft, hastighet, magnetfält ,elektriskt fält  eller  ljusstråle. Oftast markeras den storhet 
som pilen ska symbolisera med bokstäver dock inte alltid – då framgår det av sammanhanget 
vad pilen symboliserar. se fig 1-3:  I vardagen används pilar ofta för att illustrera en riktning 
när man skriver Simrishamn på en pil menar man att den staden ligger i den riktningen. 
 
 
 

 
 
Fig 1 pilar som symboliserar hastighet. 
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fig 2  Pilar som symboliserar krafter. 
 

 
fig 3 Pil som symboliserar riktning 
 
 

3.5 Blickar  
 
Jag sitter och läser på bussen till jobbet då den gör en häftig inbromsning. Jag tittar upp och 
bråkdelen av en sekund senare tittar jag snett fram åt höger där jag ser två kronhjortar springa 
över fälten. Jag förstår orsaken till inbromsningen och kan lugnt läsa vidare i min bok. 
Hur kunde jag veta att jag skulle titta snett fram åt höger och inte åt vänster eller rakt ut åt 
höger?  Jo jag såg vart de andra passagerarna tittade. Jag följde deras ”blickriktning”. Genom 
att se på mina medpassagerare gjorde min hjärna en beräkning var en tänkt linje från 
medpassagerarnas ögon skulle hamna i rummet. Åt det hållet tittar jag. 
Jag menar att evolutionärt sett är detta en viktig förmåga. Om jag vet vad andra ser, vad andra 
tycker är viktigt kan jag snabbare orientera mig i rummet. Vi kan anta förmågan att följa 
blickriktning är medfödd. Butterford och Jarret (1991) har låtit mammor som tittar på sina 
spädbarn plötsligt titta åt sidan. Vid sex månaders ålder följer de mammans blick om hon 
samtidigt vrider på huvudet. Vid tolv månader räcker det med att mamman flyttar blicken. Så 
små barn kan dock bara göra det om mammans blick faller innanför barnets synfält – först vid 
arton månaders ålder vrider de sig själva för att hitta en punkt mamman tittar på som faller 
utanför deras eget synfält. Barnets hjärna måste alltså göra en beräkning var en tänkt linje som 
utgår från mammans ögon skulle hamna i rummet även om linjen alltså faller utanför barnets 
synfält. Denna förmåga finns även hos djur:  
Povinelly och Eddy (1996) har visat att chimpanser i fångenskap intresserar sig för var 
människor (och förmodligen andra chimpanser) tittar. Vid ett experiment lät de en chimpans 
sitta mitt emot en människa med en genomskinlig skärm emellan. Chimpansen tittar dit 
experimentatorn riktar sin blick. I en variant av experimentet får nedre delen av skärmen vara 
ogenomskinlig. När experimentatorn tittar på en punkt på den ogenomskinliga delen av 
skärmen försöker chimpansen böja sig fram för att försöka se vad som finns på andra sidan. 
Således gör alltså även chimpansens hjärna en beräkning i rummet och följer en tänkt linje var 
blicken faller.  
Om ett rovdjur närmar sig flöjtstrandpiparens bo gör den avledande manövrar genom att gå 
med hängande vingar och spela skadad. En etolog , Risteau,  (refererad i Gärdenfors, 2000) 
har visat  att flöjtstrandpiparen anpassar sina avledande manövrar beroende på åt vilket håll 
rovdjuret tittar – den lämnar boet oftare när rovdjuret tittade på boet än när rovdjuret tittade 
bort. Således kan vi anta att även flöjtstrandpiparen har någon förmåga att läsa 
blickriktningar. 
Vi kan även använda blickriktning att ”peka” med. Jag kan ”fånga” en annan persons blick 
och ömsom titta personen in i ögonen ömsom titta i en speciell riktning – om det av någon 
anledning inte är lämpligt att använda handen som pekmedel.  
Även andra primater kan klara detta. Primatologen Juan Garloz Gomes beskriver hur en 18-
månaders gorilla genom att ömsom titta djurvårdaren in i ögonen ömsom på en låst lucka ville 
få honom att öppna luckan (Gärdenfors, 2000) 
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En försiktig slutsats av ovanstående är att under evolutionen har det varit en fördel att kunna 
läsa av en annan persons, ett annat djurs, blickriktning.  
I samtliga experiment och observationer beskrivna ovan skulle man kunna tänka sig figurer 
där blickriktningar illustreras med pilar från ögonen. Allt annat vore ologiskt.   
Pilarna i det här fallet illustrerar då inte ljusstrålar (analogt med att pilarna hos måsarna ovan 
inte symboliserar kraft utan hastighet.) Jag anser att det i detta sammanhang vara korrekt, 
överensstämmande med naturvetenskap, att rita pilar riktade från ögonen..  
 

3.6 Tidigare forskning kring vardagsföreställningar kring seende 
och synstrålar. 
Med seende menas här endast vad som händer mellan ”föremålet och ögat”  d.v.s  det jag 
kallar seendets fysik – detta innefattar som jag skrivit tidigare inte vår totala erfarenhet av 
seende. 
 
Forskning kring detta har gjorts dels som en del i hur elever uppfattar optiska fenomen dels av 
psykologer som intresserat sig för hur barn och studenter uppfattar att seende går till som en 
del av perceptionspsykologi. 
 
För att förstå seende (enligt definitionen ovan) måste man ha förstått att föremål reflekterar 
ljus. Många undersökningar visar att majoriteten av elever/studenter inte har förstått detta 
varken före eller efter undervisning i optik eller  perceptionspsykologi (Gusene, 1985; 
Andersson 2001, Andersson & Kärrkvist,1981 och 1983; Bach, 2001; Winer et al 2002). Flera 
undersökningar har inte stannat vid hur många som förstår/inte förstår seendets fysik utan 
intresserat sig för vilka alternativa förklaringar som ges. Detta har varit en del i den stora 
kartläggning som gjorts och görs över elevföreställningar.  Det är här man funnit synstrålar 
som alternativ förklaring till vad som händer mellan ett föremål och ögat. 
 
 Enligt Sjöberg (2000) är detta den dominerande föreställningen på lågstadiet – som källa 
anger han barns teckningar samt vad de skriver. Sjöberg menar således att små barns 
teckningar visar att de tror ögonen sänder ut synstrålar. Även Andersson (2001) menar att det 
är vanligt förekommande och hänvisar till sin undersökning där 40% av eleverna i minst en av 
tre uppgifter använder synstråleidén som förklaringsmodell.  
 
Tre svenska undersökningar har funnit ”aktiva ögon” och synstrålar som elevföreställning: 
Ljuset och dess egenskaper EKNA (Andersson & Kärrkvist 1981 och 1983), Nationell 
utvärdering 95 – åk 9 OPTIK (Andersson,Bach och Zetterkvist ,1995) samt Ljuset i tillvaron  
(Bach  2001). De två förstnämnda var undersökningar för att ta reda på elevföreställningar 
medan den sistnämnda handlade om att testa en serie undervisningssekvenser för att utröna 
om undervisningen kan förbättras. I samtliga av dessa är seendets fysik, d.v.s länken mellan 
föremål och öga endast en perifer del fig 4. 
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Fig 4 
 
I samtliga undersökningarna har bl a frågan med flickan och boken funnits med.(se  fig 5). 
Där finns även uppgifter med en bild på en flicka, en gran samt solen och man ska förklara 
hur solen hjälper flickan att se granen. En tredje uppgift handlar om ett brytningsfenomen, där 
man ska förklara hur en pojke kan se en lerklump i ett glas först när det finns vatten i glaset.  

 
Fig 5  Ur  Andersson, B. Bach, F & Zetterqvist, A. (1997) sid 53 
 
Därefter har svaren kategoriserats. Kategoriseringen varierar något mellan de olika 
undersökningarna men i huvudsak är de för Lisa och boken.  
1) Ej besvarat 
2) Inget händer 
3) Synsystemet är aktivt  
4) Det har med ljus att göra. Ingen länk bok öga 
5) Stråle/impuls/blick  

a) Riktning oklar 
b) Från öga till bok 
c) Öga –bok-öga 

6) Något går in mot ögat 
a) Bild 
b) Ljus från boken 
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c) Reflekterat ljus från boken 
 
Exempel på elevsvar som hamnar i kategorin ”synsystemet aktivt” är: 
 
”Nej. Ögonen ser boken och uppfattar hur långt ifrån den är”  
”Nej, Allting händer vid ögonen och hjärnan” 
(Andersson,Bach & Zetterkvist ,1995   sid 53) 
 
”Boken fångas upp av ögonen ” 
”ögonen fångar upp boken som någon slags kamera” 
”Genom synen uppfattar vi olika saker och färger” 
(Andersson & Kärrkvist, 1981 sid 34 ) 
 
 
Kategorin ” något kommer från ögat, stråle/impuls/blick ”.. 
 
Exempel på elevsvar som hamnar i denna kategori är : 

 
Fig 5 (Andersson,Bach & Zetterkvist ,1995   sid 55) 
 

 
Fig 6 (Andersson & Kärrkvist 1981  sid 35)   
 
Även de som använder ordet synstrålar men inte anger någon riktning  hamnar i denna 
kategori :  
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Fig 7 (Andersson & Kärrkvist, 1981  sid 35) 
Observera texten, om man skulle tolka någon riktning borde det vara den omvända . 
 
Det är Andersson & Kärrkvist (1981, 1983) som kallar  kategorin något kommer ut från ögat 
för  synstråleidén. De påpekar att man inte ska dra för stora paralleller till Euklides 
synstråleteori som till skillnad från elevföreställningarna var en del av ett deduktivt system. 
 
Jag intresserar mig här för ”aktiva ögon ” och ”synstrålar ”  i uppgiften ”Lisa och boken” och 
andelen elever som skrivit svar vilka av undersökarna tolkats i dessa kategorier ses i tabellen 
nedan: 
 
%  EKNA 1981 

n =631 
Nationell utv 
95 
n = 3000 

Bach före 
undervisning
N= 241 

Bach efter 
undervisn 
N= 228 

Ej besvarat 25 23 33 14 
Synsystemet  
Aktivt  

19 9 8 4 

Stråle/impuls/blick 
Från öga till bok 
”synstråleidén” 

6 5 5 4 

Tabell 2 
 
Förutom skriftliga frågor har Andersson och Kärrkvist ( 1981) även intervjuat 21 elever kring 
länken mellan föremål och öga. Bland dessa har de funnit både exempel på aktivt synsystem 
och att något utgår från ögat. 
 
Ungefär samma uppgift som flickan och boken har givits till 456 15-åriga engelska elever där 
19 % av svaren hamnar i kategorin aktivt synsystem och 9 % något utgår från ögat till boken.( 
Driver & Ramadas, 1989). I deras resultat kan man utläsa hur många elever som både ritar 
pilar från ögonen och i text beskriver att det går ljus eller strålar från ögonen.I deras material 
är det 1 elev av 456 som gör detta (Driver & Ramadas,1989 sid 30). 
En intressant kategori de funnit är ” The book plays an active role ( e.g it attracts the eye)”  
exempel på elevsvar I denna kategori är : “ ……the book stuck out because it was an odd 
thing on  the table so she noticed it straight away.”  Driver och Ramadas 1989 sid 28. 
Fetherstonhaugh och Treagust (1992) har i en undervisningssekvens försökt utmana 
föreställningar kring ljus hos elever . De undersökte elevföreställningar före och undervisning 
bl a genom en fråga med en bild på en flicka, ett träd och solen . 
Före undervisning kategoriserades  76 % (n = 47)av eleverna i kategorin”We see by looking   
( visual ray idea) , not by light being reflected to our eyes.” Efter undervisning var det endast 
25% ( n= 16) som svarade detta. 
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Winer et al ( 2003) har i en sammanfattande artikel redogjort för ett antal undersökningar som 
de menar starkt  talar för att synstrålar (visual emissions) är vanligt förekommande inte bara 
bland barn utan även bland vuxna collegestudenter i USA.  De har en använt en rad olika 
metoder som de menar tillsammans styrker detta.  
En metod har varit att de ritar en linje mellan ett ansikte och ett föremål. Försökspersonen ska 
markera med en pil åt vilket håll linjen går. I ett annat försök använder de datorer. 
Försökspersonerna får reda på att forskarna vill veta hur man ser. Ibland har de även fått veta 
att de är intresserade om de tror att någonting går in i eller ut ur ögonen (vågor, strålar etc.)  
Till vänster på skärmen finns ett ansikte i profil, till höger en fyrkant.  Prickar rör sig sedan 
mellan ögonen och rektangeln på upp till fem olika sätt. Från rektangeln mot ögonen, från 
ögonen mot rektangeln, från ögonen mot rektangeln tillbaka till ögonen, från rektangeln till 
ögonen och tillbaka igen samt simultant i bägge riktningarna. Försökspersonen ska välja det 
de tror är det korrekta. Ibland har detta kompletterats med en muntlig uppgift då de ska välja 
mellan dessa fem alternativ. Resultaten har visat mellan att det är mellan 13 – 67% som väljer 
någon form av  ”visual output” beroende på  hur många alternativ som står till buds.  
Man har även mätt upp detta på collegestudenter före och efter studier i perceptionspsykologi 
då de bland annat läser om synsystemet. Resultaten har här varit nedslående, oftast har man 
knappt inte sett någon effekt alls av studierna. I ett fall har man dock sett märkbara effekter. 
Som komplettering till den vanliga undervisningen visade man en film om den vetenskapliga 
förklaringen till seende. Filmen var egentligen avsedd för 11-åringar och i filmen sägs det 
minst 20 ggr att ljus kommer in i ögonen. I anslutning till filmen trycker man på att inget 
behöver komma ut ur ögonen för att du ska se och man diskuterar bilder på stålmannen etc.  
Det finns således en stor mängd artiklar som hävdar att synstrålar är en vanlig uppfattning.  
 
Det finns dock de som inte anser detta: 
Guesne (1985) har bara hos några få elever funnit föreställningen att synen utgår från ögat. 
Hon menar dessutom att det inte handlar om synstrålar utan menar att ögat på något sätt bara 
är början på processen. 
” For children, the movement starting from the eyes to the object remains abstract; it thus clearly differs from 
the visual fire of the ancient theories, the emanations from witches eyes in fairy tales, or the red eyes that shine 
from supermans eyes. Only the idea that the subject is the idea of a process, instead of being its receptor, is 
common to these representations of vision. “ ( Guesne, 1985  s 29) 
Robbins (2003) kritiserar skarpt Winer et al (2003) utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. 
Han menar att studenterna svarade på en annan fråga än den forskarna trodde de ställde. 
Studenterna svarade på frågan hur de upplever visuell perception. Forskarna ställde frågan hur 
fysiker förklarar visuell perception. Detta är två helt olika sätt att förstå vad som menas med 
att se. Han betonar det han kallar vår upplevelse av världen ” a first persons wiew” hur en 
person erfar världen som ska jämföras med ” a third persons wiew” hur vetenskapen förklarar 
hur vi erfar världen. Båda perspektiven är riktiga. För att få studenterna att förstå det 
naturvetenskapliga sättet att se på världen måste man börja med utgå från deras egen 
upplevelse och tydliggöra skillnaden mellan den och det vetenskapliga sättet. 
 
Bahr (2003) kritiserar även han Winer et al . Han gör det ifrån två perspektiv. För det första 
påpekar han att föremål reflekterar ljus, de sänder inte ut ljus, i deras datarepresentation får 
man intryck att föremål sänder ut ljus. Det andra perspektivet menar han att personerna svarar 
åt vilket håll de riktar sin uppmärksamhet – den är riktad från personen. För att se något måste 
jag rikta min uppmärksamhet mot det hållet. 
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3.7 Synstrålar i betydelsen ljusstrålar 
En sökning på Google på ordet synstrålar gav tre träffar som inte handlade om forskning kring 
naturvetenskapens didaktik. I samtliga dessa används ordet synstrålar som en synonym för 
ordet ljusstrålar (medvetet eller omedvetet). 
Pehr Sällström, docent i fysik och författare bl a till boken Samtal om färgseendets gåta, 
skriver när han beskrivit ljusstrålars natur  
” Om vi kallar dessa konstruktionslinjer för ljusstrålar eller "synstrålar" är egalt ” 
 ( Sällström, 2003). 
I en svarslåda för TV-programmet Livslust kan man läsa följande svar på en fråga om 
maculadegeneration:  
” När man får förändringar vid Gula fläcken, där seendet är koncentrerat i ögat, så förtvinar en hel rad av 
synnervceller som man har här och det är just vid detta område där många synstrålar, t ex de man ser olika 
färger med, är koncentrerade” (Livslust SVT 2000*). 
Från den finlandssvenska högskolan Arcada kan man finna följande på en hemsida om 
ritningskonstruktion och olika projektionsmetoder:  
 
” parallellprojektion; projektionsmetod i vilken ögonpunkten är placerad på ett oändligt 
avstånd och alla synstrålar därför är parallella” 
” ögonpunkt; den punkt från vilken alla synstrålar utgår” ( Lund, 2005 från pdf fil 
publicerad på www ) 
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4 Metod 
 
Nedanstående undersökningen gjordes i två delar. En enkel flervalsenkät samt omtolkning av 
tidigare gjord undersökning utnyttjades. 
 

4.1 Flervalsenkäten . 
 
Sex vanliga vardagsföreställningar presenterades se tabell 3 .  
För vart och ett av påståendena fanns tre svarsalternativ där de endast ett av alternativen 
kunde användas (tab 4): 
Via Kristianstads Högskolas elektroniska kursanslagstavlor uppmanades samtliga 
lärarstudenter  som gick sin första termin  att fylla i enkäten via E-val – ett datorbaserat 
system.  59 studenter av 400 hörsammade uppmaningen. 
 
Tabell 3: Påstående som gavs till studenter via elektronisk anslagstavla: 
1 Klimatet riskerar att bli varmare. Anledningen beror på att 

ozonskiktet tunnats ut vilket gör att mer solstrålning t ex UV-
strålning kommer in och värmer upp atmosfären 

2 En kastrull med vatten står och kokar på spisen. Stora 
bubblor stiger upp till ytan. Bubblorna innehåller luft. 

3 Om du eldar upp ett vedträ blir det bara lite aska kvar. 
Atomerna som vedträet bestod utav har brunnit upp. 

4 När man ser något utgår det synstrålar från ögonen som gör 
att du ser. 

5 Enäggstvillingar uppkommer då två spermier befruktar 
samma ägg 

6 Ett träd som nu väger ett ton var från början ett litet frö på 
några få gram. Alla atomer trädet nu består av har trädet 
tagit upp genom sina rötter i marken. 

 
Tabell 4: Möjliga svarsalternativ som studenter kunde välja : 
* Ja , jag tror det är en korrekt beskrivning 
* Nej jag tror inte det förhåller sig så, men jag tror det är ganska vanligt att andra tror det 
* Nej jag tror inte det stämmer och jag tror det är ovanligt att andra tror på det viset 
 
 

4.2 Tolkning av intervjuer 
Från början var min plan att i några klasser ge några av de skriftliga frågor som beskrivits 
ovan och därefter intervjuat pilritare för att fråga vad de menade med sina pilar. Eftersom jag 
saknar erfarenhet av intervjuer begav jag mig först till en gymnasieskola för att göra lite 
”pilotintervjuer” för att utröna vilka problem jag skulle kunna tänkas få. Ganska snart insåg 
jag att jag inte behärskar intervjuteknik. Som Piaget skriver, skulle jag behöva två år innan jag 
kan genomföra sådana intervjuer. 
När jag läste igenom de intervjuer Andersson, Kärrkvist gjort i sin blev jag däremot lite 
förundrad.  Jag försöker ta på mig andra glasögon och se vad som händer i dessa intervjuer . 
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5 Resultat 
 

5.1 flervalsenkäten 
 
 Ja , jag tror det 

är en korrekt 
beskrivning 

Nej jag tror inte 
det förhåller sig 
så, men jag tror 
det är ganska 
vanligt att andra 
tror det 

Nej jag tror inte 
det stämmer och 
jag tror det är 
ovanligt att andra 
tror på det viset 

Ej besv 

klimat 47 8 4  
bubblor 41 17 1  
vedträ 14 27 15 3 
synstrålar 4 12 42 1 
enäggstvillingar 25 16 18  
Trädet  20 20 18 1 
Det är ett påstående som skiljer sig kraftigt från de övriga.  
Av 59 studenter tror en klar majoritet att risken för klimatförändring beror på ozonhålet samt 
att bubblorna i vatten som kokar innehåller luft.  Även när det gäller hur enäggstvillingar 
uppkommer och varifrån trädet får sin massa så är det över 40% som håller med den felaktiga 
föreställningen.  
Påståendet som avviker mest är det som gäller synstrålarna . Endast 4 av 59 håller med om 
det, ( 7%). 
 

5.2 Analys av intervjuerna i  Andersson och  Kärrkvist (1981) 
Som komplement till sin skriftliga undersökning gjorde Andersson och Kärrkvist intervjuer 
av 21 elever. Intervjuerna syftade till att ta reda på hur eleverna uppfattade länken mellan ett 
vanligt föremål och ögat. 
Elevernas intervjusvar kategoriseras på två sätt  se nedanstående tabell 
 

Ej besvarat Inget händer Psykologisk 
förklaring 

Fysikalisk 
förklaring 

Övrigt 

0 0 14 6 1 
Ej besvarat Konkreta 

förklaringar 
Abstrakta 

förklaringar 
övrigt  

0 7 13 1  
 
Intressant är att de noterar att inga elever faller i kategorin ” ej besvarat”. 
 
Håkan (åk 7) 

”Håkan (åk 7) har inte tidigare funderat över hur man kan se ett föremål. För Håkan är 
synsystemet, hjärnan och ögonen det centrala. Trots många försök att fästa Håkans 
uppmärksamhet på avståndet mellan boken och ögonen, förekommer ingen ansats att 
förklara hur informationen når ögonen. Håkan förknippar inte ljus och seende.” 
 
Intervjuare :”Hur går det till när du ser boken ?” 
 
Elev: ”Ser med ögonen.” 
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Min kommentar – redan här blir det fel. Intervjuaren börjar med 
att fråga ”hur går det till när du ser ?”och förväntar sig att eleven 
ska uppfatta att frågan gäller seendets fysik – seende innefattar ju 
dock så mycket mer.  Som biologilärare skulle jag vara mycket 
nöjd med svaret hos en åk 7 elev. 

 
I: Boken är ju här på bordet och dina ögon är där. Hur kan du se den ? 
 
E: Det vet jag inte jag bara ser den. Nu ser jag den inte. Nu ser jag bara pappret. 
 
I: Varför ser du inte nu när pappret är emellan då ? 
 
E:  Det täcker boken, så jag kan inte se den . 
 
I: Men nu finns det inget papper emellan. Nu ser du boken. Finns det någonting mellan dina 
ögon och boken ? 
 
E: Ja, det finns la luft och en massa saker mellan där, fast det är genomskinligt, så jag kan se 
igenom det. 
 
I : Hur fungerar det med att se, tror du ? 
 
E: Nej det vet jag inte hur det fungerar. 
 
I : Det har du aldrig tänkt på, det hur man ser ? 
 
E: Nej ………det tänker man inte på så ofta 
 
Senare: 
 
I : Hur kommer det sig att du kan se boken ? 
 
E: Ja det kan jag faktiskt inte, det är la bara såå att man kan se den. 
 
I : Du sa att ögonen talar om för hjärnan att det är en bok och så vet hjärnan det, att en så ser en 
bok ut. Vad är det som talar om för ögonen att det är en bok då ? 
 
E: Det är det att man känner igen en bok, man vet att det är en bok. Om man ser något som 
liknar det så går det upp till hjärnan att det är en bok, så vet man att det är en bok.. 
 
I: Så det är t ex din pappa eller mamma som lärt dig att det är en bok. Har dom lärt dina ögon 
detta då ? 
 
E: Nej det har ju fastnat i minnet 
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Paula (åk 8) 

I: Finns det någonting mellan pennan och ditt öga? Händer det någonting här som 
gör att du ser pennan? 
 
E: Det är ju klart så att ja ser den, annars kan jag inte säga vad som är där. Det är 
luft, syre och kväve. 
 
I: Hur går det till när du ser?..........Vad är det som händer?...........Det har du aldrig 
funderat på? 
 
 
E: Nej, Det har jag aldrig tänkt på. Det är självklart att man ser. Jag har för mig att 
vi läst om detta på mellanstadiet. Jag vet att vi fick rita upp ögat, allting som finns 
däri och allting. Ser man så har man ett visst synfält. 
 
I: Vad är synfält? 
 
E: Det är det man ser. Någon död fläck, där man inte ser inne i ögat. Exempel att jag 
ser här. Även om jag tittar rakt fram så ser jag mina händer nu. 
 
I: Varför kan du se just pennan då? 
 
E: Jag ser ju inte bara den. ” 
 

Min tolkning är att Paula klart och tydligt talar om att hon inte vet och  inte heller har 
funderat på vad som händer mellan pennan och ögat. Hon kommer på vad hon läst och 
nämner synfält och döda fläcken. När intervjuaren frågar vad synfält är kommer en ganska 
god förklaring vad synfält innebär med direkt och indirekt seende ” Även om jag tittar rakt fram så 
ser jag mina händer nu.”   ”Jag ser ju inte bara den ”.  
Intervjuaren bekräftar dock inte att hennes kunskaper om synfält är riktiga och betonar att 
hon är ute efter något annat utan  ”synfält”  finns kvar då intervjun fortsätter: 
 

I: Tror du att det händer någonting här emellan? 
 
E: Mitt synfält är väl här……för att jag ser det…….att det händer nåt speciellt 
här….det tror jag inte…..tror inte det i alla fall. ” 
 
 

För andra gången säger hon att hon inte tror att det händer något mellan ögonen och pennan. 
Intervjuaren ger sig inte utan fortsätter. 
 

I: Nähä  ….. ditt synfält, kan du rita det? 
 
E: Vilket håll är det härifrån nu då? 
 
I: Ditt öga så …..här skall du ha ögonfransarna……… 
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Fig  8 
  
E: Jaha, jag ser här att det är ganska svårt att rita det så  …… uppåt är ju inte svårt 
…… det jag ser här…… 
 
I: Är det nån riktning på detta ….. så att ….. du ritade hela tiden ut från ögat? 
 
E: Det är ju härifrån du ser …… tittar ju rakt på pennan .” 
 

Här ritar Paula vilken del av rummet hon ser, dvs. synfältet  -  intervjuaren bekräftar 
fortfarande inte att synfältet är OK utan frågar istället efter riktningen, att hon ritade 
ut från ögat. Jag tolkar att Paulas svar handlar om blickriktning vilket är oerhört 
väsentligt då vi talar om synfält, ljustrålarna från pennan hamnar i gula fläcken och 
ger upphov till det direkta seendet, ljustrålarna från rummet runt hamnar på andra 
ställen på näthinnan vilket ger upphov till det perifera seendet. Hon tittar rakt på 
pennan,underförstått om hon riktat blicken någon annanstans hade hon sett något 
annat. Hon säger inget om att det skulle komma något ut från ögat. En tolkning här 
skulle kunna vara att intervjuaren med sin förföreställning att elever har synstrålar 
tolkar in detta i Paulas resonemang eftersom hon ritade ut från ögat. 
 

I: Så tar vi förstoringsglaset……… 
 
E: Mm 
 
I: Och så ……. 
 
E: Blir lusen plötsligt stor…….. 
 
I: Ja det blir den……… 
 
E: Den ser större ut. 
 
I: Då så ser den ut så här helt plötsligt …….. du kan ju börja räkna ben och se till och 
med krokarna på dom här som dom håller sej fast i ditt huvud med …… 
 
E: Har aldrig tittat på en lus…. 
 
I: Inte jag heller men jag har sett det på bilder …… 
 
E: Jaha och så skall jag rita vad ? 
 
I: Du kan väl förklara hur det går till. 
 
E: Klarar jag det ?.............Det………. 
 
I: Så ser ju lusen ut i verkligheten …. 
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Det är inte lätt för Paula, än en gång  talar hon om att hon inte vet vad hon ska rita. 
Hon skall förklara hur det går till att lusen ser större ut – det är inte lätt eftersom 
hon aldrig funderat på det. Så hon gör vad hon kan för att tillfredsställa 
intervjuaren.  

 
E: Kanske samlar ihop synfältet till den lilla pricken …… jag vet inte ……. 
 
I: Samlar ihop synfältet ……..kan du då rita hur det går till …..om vi tar och så ritar 
ett öga så här ……Kan vi använda samma bild …… nej det kan vi inte……. 
 
I: Här har du ögat …..och där är lusen ……och här är förstoringsglaset…. 
 
E: Och så när jag gör det …… mitt öga…… så här…… 
 
I: Ja 
 
E: Kan ju hända att i vanliga fall så går ju synfältet ut såhär kanske …. 
 
I: Mm 
 
E: Men det kan hända att det är så här…. När det är så här ….. så samlas blicken på 
nåt sätt …. Så blir den här stor ……jag vet inte ……nu slutar jag ……. 

 
Det är mycket ”kanske ….jag vet inte….. kan ju hända”.  
En tolkning skulle kunna vara  att intervjuaren till slut efter mycket om och men 
kunde få Paula att säga ”går synfältet ut såhär kanske” och således placeras  i 
kategori  E  –” något utgår från ögat.” – observera Paula hamnar sedan i den 
kategori som kallas ”synstråleidéen” som senare förkortas synstrålar. 
 
En annan elev, Peter, har placerats i kategorin Något går mot ögat – bild. 
Här följer endast ett utdrag  
 

I: Här ligger tre stycken pennor. Hur kommer det sig att du kan se dem ? 
 
E: Jag har väl ögon . 

 
Detta är väl det bästa svar som kan ges på denna fråga. 
Peter svarar vad som krävs för seende. Hade jag som 
biologilärare ställt frågan kanske även jag tyckt att den inte 
var tillräcklig utan velat ha beskrivningar vilka olika centra 
i storhjärnans bark som behandlar informationen så att den 
kan tolkas som pennor. Om jag själv varit intervjuad skulle 
jag inte vid det här laget kunnat avgöra vilken diskurs 
intervjuaren vill ha diskussionen i . 
 

I: Finns det någonting här emellan ? 
 
E: Ja. Luft. 
 
I: Vad gör luften för någonting då ? 
 
E: Luften i sig gör väl inget särskilt. 
 
I: Hur går det till när du ser ? 
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E: Jag tittar på en sak, så ser jag det. Riktar ögonen på en sak så ser jag det. 
 
I: Om du skulle rita här. 
 
E: Det vet jag inte 
 
I: Du har inte funderat på det heller ? 
 
E: Nej, sånt brukar jag inte fundera på. 
 

Även här har vi en person som tydligt säger att han inte vet vad som händer mellan 
ögonen och pennorna inte funderat över det, däremot påpekar han att han riktar sina 
ögon mot objektet, han är medveten om att han med sin person måste rikta sin 
uppmärksamhet mot objektet. 
 

Senare: 
 
I: Du har ritat någonting. Du började vid ögonen när du ritade. Varför gjorde du det ? 
 
E: Det är ögonen som ser. 
 
I: Är det något som utgår från ögonen ? 
 
E: Ja, synen. 
 

Peter har likt Paula börjat vid ögonen då han ritade. Intervjuaren påpekar detta och 
frågar varför . Svaret blir att det är ögonen som ser och på frågan om något utgår 
från ögonen blir svaret synen. Om intervjun slutat här skulle Peter kunnat placeras 
in i kategorin: Något går ut från ögat, synstråleidén.  Intervjun fortsätter dock: 

 
I: Skickar ögonen ut synen eller hur gör dom ? 
 
E: Nej, dom tar emot en bild. Jag tror inte dom skickar ut något. 
 
I: Du sa att ögat tar emot. Borde du inte ritat såhär istället då ? 
 
E: Ja, men det är lättast att rita eftersom jag inte behövde stoppa någon särskild 
stans. 

 
Dessa frågor gjorde nu att Peter kunde placeras i gruppen något kommer mot ögat – bild.  
Både Paula och Peter förklarar flera gånger att de inte kan , att de aldrig funderat över vad 
som händer mellan ögon och föremål. Peter fick en följdfråga Skickar ögonen ut synen eller 
hur gör dom ?  Liknande fråga  fick aldrig Paula – jag undrar vilken vändning hennes  
intervju tagit om hon fått en sådan fråga? 
Notabelt är att i bägge fallen är intervjuaren väldigt intresserad av var de började när de 
ritade. 
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6 Diskussion och slutsatser  
 
Det var tre frågor jag sökte svar på . Den första frågan var hur vanligt det är att man tror det 
kommer synstrålar ur ögonen. Eftersom de flesta undersökningar jag läst inte skiljer på de 
studenter som riktar blicken, tittar på och de som tror de kommer strålar ur ögonen, kan jag 
inte svara på hur vanligt det är.   
I de undersökningar jag läst kan jag inte se hur vanlig denna uppfattning är utom i Driver och 
Ramadas där endast 1 av 456 både ritade strålar och skrev om strålar. I de övriga 
undersökningarna kan jag inte säga hur vanliga de är eftersom de presenteras i samma grupp 
som andra som anger blickriktning mm. I min egen lilla enkät var det 4 av 50 som höll med 
påståendet att det kommer strålar ur ögonen. Jag kan tycka detta är mycket och skulle vara 
intresserad av att intervjua dessa fyra för att höra om detta är något de brukar tänka på eller 
var något de tänkte då de svarade på enkäten. Dock urskiljde synstrålarna sig från de andra 
vanliga vardagsföreställningarna genom att det var mycket färre som svarade så. Man kan 
även diskutera hur urvalet gjorts. Jag annonserade på elektroniska anslagstavlor där 400 
studenter läser. Endast 59 hörsammade uppropet. Den andra frågan handlade om kvalitativa 
skillnader mellan blick, synstrålar och aktiva ögon , den tredje om forskares föreställning om 
synstrålar påverkar undersökningar så att synstrålar tolkas in i svaren.Innan jag besvarar dessa 
skulle jag först vilja göra lite utvikningar. 
 

6.1 Att aldrig har funderat över fenomenet. 
I den verklighet vi lever är antalet urskiljbara fenomen oändligt. Vi lever i en ständig ström av 
sinnesintryck och ur dessa skapar vår hjärna strukturer som gör världen begriplig. Vi urskiljer 
vissa saker, annat går oss fullständigt förbi. Vad, hur och varför denna urskiljning sker är en 
fråga som sysselsätter alla som på allvar funderar över hur vi lär oss.  
Om någon skulle intervjua mig om vilka faktorer jag tror påverkat skomodets utveckling de 
senaste decennierna så kommer jag att svara att jag aldrig funderat över dessa saker. Detta är 
fenomen som jag aldrig urskiljt – trots att bilden av skor rimligtvis faller på min näthinna 
varje dag har jag ingen aning om hur skomodet tett sig det senaste decenniet än mindre har jag 
funderat över vilka faktorer som skulle påverkat detta. Om en intervjuare inte skulle nöja sig 
med detta utan fortsatt ställa frågor, så kommer de svar jag ger knappast att spegla någon 
”vardagsföreställning ” kring fenomenet, inte på samma sätt som ett svar givet av en 
skointresserad person. Alltså borde mitt svar kategoriseras först och främst i kategorin ”aldrig 
funderat över fenomenet. Möjligtvis som en undergrupp hos dessa som aldrig funderat över 
frågan skulle man kunna se hur jag resonerar, men jag förmodar att detta resonemang kan ta 
väldigt olika riktning beroende på i vilken ordning frågor ställs etc. Det hela blir då inte en 
beskrivning över min bild av ett fenomen utan hur en person som inte överhuvudtaget vet hur 
skomodet ser ut än mindre över hur det förändrats resonerar. 
I de intervjuer som Andersson och Kärrkvist gjort finns inte den kategorin ”aldrig funderat 
över fenomenet” . Visserligen har de 0 personer i kategorin ”inte besvarat frågan” på 
intervjuerna men i de intervjuutdrag som finns ges knappast den möjligheten. Däremot finns 
där många som säger att de aldrig funderat över vad som händer mellan föremålet och ögat, 
vilket ju inte är så konstigt, det ser ju inte ut att hända någonting. I Bachs undersökning väljer 
33% att inte besvara frågan med flickan och boken och han har en viss förståelse för detta  

”själva frågeställningen framstår som en aning absurd då det efterfrågas om 
något händer mellan öga och bok.” (Bach, 2001 sid 144).  
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Jag tror att även flera av de som givit svar tyckt det, men svarat så gott de kunde dvs med 
något man vet inom området, t. ex att man ser med ögonen, att man riktar blicken mot boken, 
vilket ju inte är fel när det gäller den övergripande frågan: hur vi kan se.  
 

6.2 Aktiva ögon  
” Conscious vivisual perception of an object requires attention, that is, my attention is 
directed toward the object.”  skriver Bahr (2003) då han kritiserar  Winer et al   (2003) se 
ovan.  
Jag håller fullständigt med Bahr att man är aktiv och riktar blicken när man ser. Jag tror att 
det är detta många pilritare menar då de ritar sin pil även om de inte funderat närmare över 
det.  
När vi ställer frågan vad händer mellan boken och ögat, betraktas ögat och kroppen som ett 
närmast dött objekt. Ögat likställs med en kamera. En död person, en blind person och en 
seende person får alla tre en bild på näthinnan. Enligt fysikernas definition av seende ser alla 
tre. Jag gissar att en vanlig vardagsuppfattning är att den blinde och den döde inte ser - denna 
uppfattning torde även anses vara vetenskaplig av vissa, i alla fall av biologer och medicinare. 
Alla som mött en blind eller en död har noterat att dessa ögon inte ser. De riktar inte sin 
uppmärksamhet mot olika objekt de ser inte in i mina ögon då jag talar till dem – de har inga 
aktiva ögon. Att ögon är aktiva vid seende anser jag kan ses som en vetenskaplig korrekt 
uppfattning, dock felaktig om det är länken mellan föremål och öga vi frågar efter. Jag anser 
att detta kan vålla problem då det gäller att förstå att ljusstrålar reflekteras från föremål in i 
ögonen, men jag protesterar då det kallas vardagsföreställning.  
 

6.3 Blickriktning 
En annan förklaring då de ritar sin pil är helt enkelt blickriktningen. Eftersom vi troligtvis har 
en medfödd förmåga att läsa blickriktningar borde det vara ganska naturligt att man ritar pilar 
från ögonen för att illustrera vad vi tittar på. Sjöberg (2000) anser däremot att barnteckningar 
där det gissningsvis förekommer pilar från ögonen visar att barn tror det går synstrålar från 
ögonen. Jag finner det anmärkningsvärt att små barn skulle rita strålar eftersom strålar enligt 
Kepler är ett matematiskt begrepp ,abstrakta tänkta linjer, utefter vilka ljuset färdas. Skulle 
barnen själva konstruerat abstrakta linjer i rummet utefter vilka synstrålarna färdas? eller 
uttrycker pilarna kanske en riktning vartåt vi ser ?   
Om jag ombads rita ” han såg att hon hade en revolver dold under kappan” (endast med bild 
ingen text) så skulle även jag rita en pil från ögonen mot revolvern. (Vad får bilden för 
innebörd om jag ritar tvärtom?)  Blickriktning används även i vetenskapliga sammanhang. 
Boken What young chimpanses know about seeing  handlar inte om att chimpanser vet något 
om att föremål reflekterar ljus in i ögat utan om huruvida chimpanser ”vet ” vad andra ser 
d.v.s kan läsa av blickriktningar och förstå vad den andre ser. Här skulle vi kunna rita en pil 
från ögat mot föremålet. Det skulle vara korrekt naturvetenskap. Blickriktning är för mig 
något helt annat än synstrålar. Återigen måste jag påpeka att pilar även inom fysik kan betyda 
olika saker. Även här anser jag att blickriktning kan ställa till problem då det gäller att lära sig 
att ljus kommer in i ögat, men till skillnad från Andersson och Kärrkvist anser jag att  
blickriktning är ett vetenskapligt begrepp och inte en felaktig vardagsföreställning.  
 

28 



Tsunami 2-2007  Synstrålar eller titta på? 
  Agne Paulsson 
 
6.4 Vardagsföreställningar kontra vetenskapliga föreställningar 
Andersson (2001 ) delar upp föreställningar i vardagsföreställningar och  vetenskapliga 
sådana. Ibland kan dock en fråga ha flera olika vetenskapliga svar beroende på vilken 
vetenskaplig kontext frågan ställs eller förstås i . 
Exempel : 
Frågan Varför är rönnbär röda?  kan besvaras på följande sätt: 

1. Rönnbär är röda eftersom de delokaliserade elektronerna i de molekyler som ger den 
röda färgen har möjliga energinivåer som stämmer överens med fotoner i ljusets blå 
område. Således kommer dessa våglängder att absorberas medan de röda våglängderna 
att reflekteras. 

2. Rött ljus reflekteras av rönnbär medan de andra färgerna absorberas. 
3. Rönnen har röda bär eftersom när bären mognar ökar halten av ämnet X i bären– som 

sätter igång en kedja av enzymreaktioner vilket ger röd färg. 
4. Rönnen har röda bär för den vill att bären skall bli uppätna av fåglar som ska sprida 

dess frön 
5. Rönnen har röda bär eftersom de syns tydligare emot grön färg. 
6. Rönnen har röda bär eftersom de rönnar som haft röda bär i genomsnitt fått sina bär 

mer spridda än rönnar som inte haft röda bär. Således har selektionen verkat för att 
rönnar med röda bär och mot rönnar med gröna bär. 

Alla dessa förklaringar är vetenskapligt korrekta (svar 3 har i och för sig hittat på men det 
finns någon slags fysiologisk mekanism som gör att den röda färgen tillverkas ). Ingen av 
dessa skulle vi lägga till kategorin vardagsföreställningar. Även svar 4 kan anses vara 
vetenskapligt korrekt, så uttrycker nämligen sig biologer ibland fast de då underförstår att 
själva verkningsmekanismen är som punkt 6. 
Vilket svar som skulle anses vara riktigt förstår man oftast av sammanhanget. På en tentamen  
i evolutionsbiologi är inte svar 1 och 2 korrekta. En växtfysiolog skulle endast acceptera svar 
3, en fysiker  svar 1 och 2  etc. 

Om jag har ett knippe rönnbär med mig och intervjuar elever för att jag vill veta hur de 
tänker är det inte solklart vilken diskurs som gäller.  Det är heller inte troligt att så många icke 
naturvetare har de olika diskurserna beskrivna ovan klart för sig. Som intervjuare är det 
däremot viktigt att känna till dessa olika diskurser. Om jag som intervjuare är ute efter hur de 
förklarar hur röd färg uppkommer och anser att svar 2 är det vetenskapligt korrekta svaret av 
men får svar liknande 4 eller 5 så måste jag tydliggöra att det är ett korrekt svar på hur 
rönnbärens röda färg uppkommit genom evolution  – men att jag är ute efter den röda färgen i 
likhet med ett röd målarfärg, rött papper etc. Om jag som intervjuare inte klargör detta 
kommer vi fortsättningsvis att prata förbi varandra och det kan resultera i att jag som 
intervjuare kan dra de mest märkliga slutsatser kring elevers vardagsföreställningar – speciellt 
om jag som intervjuare tror att jag sitter inne med det enda vetenskapligt korrekta svaret på 
varför rönnbär är röda.  
Jag hör numera didaktiker säga ” en naturvetenskapligt ställd fråga borde få ett 
naturvetenskapligt svar” . Jag skulle vilja precisera detta ytterligare – en fysiologiskt ställd 
fråga borde få ett fysiologiskt svar, en evolutionärt ställd fråga borde få ett evolutionärt svar 
etc.  

När det gäller frågan hur vi kan se så förutsätts att personen förstår att det är seendets fysik 
som efterfrågas, inte seendets fysiologi, eller seendets fenomenologi, eller någon annan aspekt 
av seende. En god gissning är att inte dessa olika aspekter av seendet har urskiljts för flertalet 
av de intervjuade, det är alltså risk för att man som Sälgö (1995) menar ”pratar förbi 
varandra.” Ett krav på intervjuaren borde vara att även denne i likhet med exemplet om 
rönnbären har de olika aspekterna på hur man kan uppfatta frågan klara för sig. 
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 Mitt intryck då jag läser intervjuerna som Andersson & Kärrkvist (1981) gjort är att de inte 
har det. Seende handlar om, och endast om, seendets fysik. Allt annat betraktas som 
vardagsföreställningar eller felföreställningar.  Visserligen nämner de  psykologiska 
förklaringar i sin analys av de skriftliga svaren. De gör en sammanslagning  av kategorierna 
till psykologisk förklaring. ” Vi noterar att eleverna på olika sätt för in sig själva och sin 
egen aktivitet för att förklara länken mellan föremål och öga  ………………Föreställningen 
emanerar sannolikt från en känsla av att vara aktiv då man riktar ögonen på olika föremål 
och ackommoderar till olika avstånd ”. ( Andersson & Kärrkvist 1981 sid 40).  
Jag tolkar det som att eleverna inte tycker det händer något mellan ögat och föremålet men för 
att svara något så svarar man på vad man vet om seende. 
  
Jag blir minst sagt förundrad ibland över de slutsatser om elevers föreställningar som görs 
över frågan med flickan och boken. Ett exempel på detta är “ ……the book stuck out because 
it was an odd thing on  the table so she noticed it straight away.”(Driver & Ramadas, 1989 
sid 28 ). Den rimligaste tolkningen anser jag vara att eleven svarar på varför flickan lägger 
märke till (ser ) just boken (seendets psykologi), men författarna kategoriserar svaret som ” 
The book plays an active role ( e.g it attracts the eye)” ( Driver & Ramadas 1989sid 28). 
Det är inte helt givet hur man skall förstå frågan ”flickan med boken”. I Driver och Ramadas  
version är boken svart. Man skulle då kunna tänka sig att undersökarna var ute efter att det 
vita bordet reflekterar ljus men att den svarta boken inte reflekterar något ljus alls och att vi 
ser boken som något svart mot det vita bordet. En annan fullständigare förklaring på hur hon 
kan se boken är att varje punkt av boken sänder sett konformat strålknippe till ögat som på 
näthinnan bryts samman till en punkt. Att frågeställarna inte är ute efter detta svar kan man 
gissa sig till eftersom de vill att man ska rita och ögat är så litet att det i princip är omöjligt att 
rita exempel på konformade strålknippen från boken. I princip ska jag ju rita ett oändligt antal 
strålar från varje punkt, vilket ju inte är så lätt. Inte i någon av de undersökningarna jag läst 
har detta funnits med som kommentar och det är i och för sig inget konstigt, punktformig 
avbildning är det mycket få elever i grundskolan som kan redogöra för. Anledningen till att 
jag nämner det är att Bach (2001) anser att ett uttömmande svar i en fråga om brytning skulle 
vara att man ritar ett konformat knippe från en punkt från föremålet men inte på denna fråga, 
vilket jag kan tycka vara inkonsekvent.  

Nej, jag tror knappast någon elev har haft huvudbry med hur många strålar de ska rita från 
boken, däremot tror jag att många elever kanske uppfattat frågan som ”hur vi ser ” och alltså 
svarar på en annan fråga än den forskarna trodde att de ställde.  
När Winer et al (2003) visar en bild där en linje är ritad mellan ett föremål och ett ansikte och 
ber försökspersonen sätta ut riktningen så är det inte så konstigt att pilen blir riktad emot 
föremålet. Problemet uppkommer då detta tolkas som synstrålar.  
 

6.5 Synstrålar = ljusstrålar 
Synstrålar och ljusstrålar är för naturvetaren oftast två helt skiljda saker,  för elever är det 
kanske inte det. Jag har själv hört elever prata om hur synstrålar bryts i vatten då de talat om 
hur ljuset från deras laserpekare ändrar riktning. Att även en fysiker menar att man kan 
använda ordet synstrålar istället för ljusstrålar var nytt för mig ( Sällström 2003). Jag tror även 
läkaren som använt ordet synstrålar i SVT:s program Livslust menar ljusstrålar ( Livslust Svt 
2004) .     
Den elev som säger att det går synstrålar mellan boken och ögat och har ritat en linje mellan 
boken och ögat men ingen pil ( fig 7). Kanske även han tänkte rätt. Således när ordet 
synstrålar dyker upp måste vi ta reda på om de i själva verket menar ljusstrålar. 
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6.5  A misconception of a misconception  ? 
Är det så att synstrålar finns som förföreställning hos de forskare som undersökt hur elever 
uppfattar seende ? Ja och nej. Hos Andersson, Kärrkvist  och Bach resoneras det både om 
känslan av att se är ut från ögonen, om aktiva ögon och om blickar. Däremot buntas allt som 
har med riktning ut från ögonen ihop i en kategori som hos Andersson och Kärrkvist ( 1981, 
1983)  får beteckningen synstråleidén vilken senare förkortas till synstrålar ( Andersson, 
2001). Jag gissar att de med detta bäddar för ”misconceptions” hos lärare och lärarstuderande. 
När de ser elever rita pilar från ögonen bekräftas denna och de missar då vad pilarna 
egentligen står för. 
Det är viktigt att påpeka att när Andersson (2001) påstår att föreställningen att något utgår 
från ögat då vi ser är väl belagd så anger han fyra referenser varav jag anser att två inte visar 
att så är fallet. Den första är Guesne (1984) som menar att eleverna inte tror att det kommer 
något ur ögonen (se citat ovan). Den andra är  Fetherstonhaugh & Treagust (1999) som fann 
75 % av eleverna i en kategori de kallade ”looking at it” visserligen sätter de ”visual ray idea” 
inom parentes men för mig är det skiljda saker. Jag tror jag skulle , om jag ställde rätt fråga, 
kunna få 100% som menar att man måste titta på något för att se det.  
Jag anser att Sjöberg (2001) ger uttryck för en  ”misconception of a misconception”. Han ser 
teckningar från lågstadiebarn och påstår att barn tror synstrålar finns. Att tolka barnteckningar 
är ingen enkel sak. Gissningsvis har Sjöberg sett teckningar med pilar från ögonen och detta 
tolkat detta som synstrålar. Sjöberg är ursprungligen fysiker och tolkar gissningsvis pilarna 
efter vad  fysiker tänker på när de ser pilar i optiska sammanhang. Han nämner i alla fall inget 
om den mycket troligare förklaringen att barnen ritar hur de upplever att de ser . Sannolikt har 
han med sin bok medverkat till spridningen av denna ”felföreställning” att alla pilar från 
ögonen handlar om synstrålar. Man kan undra vad Sjöberg tänkt om barnteckningarna om han 
varit biolog som studerat blickriktning hos strandpipare ? 
 
I den naturvetenskapliga didaktikens barndom gick forskningen ut på att beskriva och 
kategorisera vardagsföreställningar. Forskarna som gjorde dessa undersökningar var oftast 
naturvetare. Intervjuer och skrivna test kom således att tolkas genom de glasögon en 
naturvetare vanligtvis bär. Om den forskningen har som syfte att se hur väl naturvetenskapliga 
förklaringar har slagit rot eller letar spår efter sådana är det givetvis så att det bör vara en 
naturvetare som gör den. Om forskningen däremot är ute efter att beskriva vad t ex elever tror 
om länken föremål – öga, så kanske det varit bättre att låta någon som är mer van vid barns 
tankevärld göra undersökningen ?   
 

6.6 Konsekvenser för undervisning  
Ett av målen med undervisning i optik, humanbiologi samt perceptionspsykologi  är att förstå 
att föremål reflekterar ljus in i ögat vid seende. Detta är svårt bl a för att det kolliderar med 
vår upplevelse att se ”ut i världen”, vår vana att läsa blickriktningar samt att vi inte ser dessa 
reflekterade ljusstrålar. Jag tror säkert synstrålar finns som idé, men jag tror att många som 
hamnat i kategorin synstrålar egentligen talat om något annat. 
 
.  
En generation lärarstuderande har nu fått lära sig att synstrålar är en vanlig vardagsföreställning. 
Vad jag tror gått många förbi är att synstrålar i Anderssons tappning är ett samlingsbegrepp för  
1.upplevelsen av att vi ser ut i världen, 
2  blickar , som kan var blickriktning  
3. aktiva ögon   
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4. synstrålar.  
För mig är det en märklig sammanslagning eftersom de tre första är sanna beskrivningar av 
vad vi upplever eller andra (vetenskapliga) perspektiv av seende medan den sista är en 
felaktig förklaring på hur seende går till. Det andra och tredje kan även ses som vetenskapligt 
korrekta. 

Jag menar att det får väldigt olika konsekvenser för min undervisning. Om jag tror att 
synstrålar är en vanlig uppfattning så gäller det att försöka utmana den idén. Vi kan diskutera 
Euklides synstrålar och berätta att många vuxna idag tror att vi ser på det viset. Jag tror dock 
att de flesta elever tycker det är en lite absurd tanke. På detta sätt konfronteras eleverna inte 
alls med svårigheten att ta till sig att föremål sänder in reflekterat ljus in i våra ögon. Notabelt 
är att fysikböcker för skolan som tagit till sig didaktisk forskning anger att en del tror att vi er 
med hjälp av synstrålar. 

Om jag istället börjat min undervisning med allas vår gemensamma upplevelse – att vi ser 
ut i världen så blir upplägget ett annat. Jag tror alla skulle känna igen sig i den upplevelsen.  
Jag skulle sedan diskuterat blickriktningar och vilken oerhörd nytta vi har av att kunna läsa av 
varandras blickriktningar – Hur hjärnan måste ha en representation av rummet för att  kunna 
beräkna var en  annan person tittar för att sedan  beräkna vilka av och hur mycket halsens och 
ögonens muskler behöver röra sig föra att se den punkten.  Sedan kan vi börja med att på olika 
sätt införa den naturvetenskapliga förklaringen till hur vi ser – eller rättare sagt vad som 
händer mellan föremålet och ögat och tydliggöra skillnaden mellan de båda. För att 
understryka likheter och skillnader på människan och en kamera skulle jag diskutera likheter 
och skillnader i seende hos en död person, en blind person och en seende person. Skillnaden 
och likheten i aktiva ögon och icke aktiva. Jag tror att jag med ett sådant sätt bringar fler 
strängar i resonans än om jag pratar om synstrålar. Jag tror nämligen att det ligger lite i det 
Robbins ( 2003) påstår när han förklarar ett fenomenologiskt sätt att undervisa på:   
” Starting from this position, it is possible to understand that students live in a meaningful 
world first of all, and only secondarily, through concepts learned in formal education, do they 
learn the importance of the scientific way of seeing. When students learn how the third person 
perspective matters and makes a difference in their lives from a first-person perspective, then 
and only then will they care to learn it.” 
 
Det finns ett annat argument mot att tala om synstrålar. Studenten som jag nämnde i 
inledningen kände sig förolämpad då läraren uppfattat hans pilar som synstrålar. Det finns 
kanske fler elever som råkat ut för detta . Jag tror inte förolämpning är en bra pedagogisk 
metod.  
Naturvetenskap uppfattas av många som ett torrt och tråkigt ämne där det inte finns mycket 
utrymme för egna tankar och funderingar. Jag tror att vi kan förstärka den bilden om vi 
omtolkar elevers upplevelse av att ”se på något ” till synstrålar. 
 

6.7 Förslag på fortsatt forskning 
En annan sak som slagit mig när jag gjort detta arbete är att när man är ute efter elevers 
tankevärld är så använder alla samma frågor. Som om två, tre frågor skulle vara det ultimata 
sättet att ta del av andra människors tankar. Istället anser jag att varje forskare borde använda 
sin kreativa förmåga för att hitta fler angreppssätt för att bättre kunna beskriva tankar.  
Jag insåg ju i början att jag inte klarar av att göra en bra intervju men under projektets gång 
har några idéer dykt upp.  
Jag skulle låta ett antal personer spela ”rita gissa spel” där en person får i uppgift att rita något 
och de andra ska gissa vad det är. En del av uppgifterna skulle då vara sådana som ”se på 
bio”, ” han ser att hon gömmer pistolen”. Detta skulle filmas. Sedan skulle personerna få 
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kommentera varför de ritar pilar från ögonen – jag gissar nämligen att sådana kommer att 
ritas. Då borde det framgå om de menar synstrålar eller blickriktning. Ett annat angreppssätt 
vore att låta personer få se den klassiska flickan med boken- frågan och ett elevsvar där pilar 
ritats ut från ögonen och be dem kommentera varför de tror det är ritat på det viset. 
Ett tredje sätt vore att låta två personer diskutera bilden och filma dem. De som pratar om 
synstrålar kan man efteråt intervjua. 
 
I de artiklar jag läst hittills verkar Andersson och Kärrkvist vara källan till synstrålarna. De 
inför synstråleidén  (1981) och presenterar den i engelsk version 1983. Om de istället valt det 
Fetherstonehaug och Treagust gjorde : ” titta på”, hade det gjort någon skillnad ?  Om det i 
tabell 1 stått att den vanliga vardagsföreställningen är att det räcker med att vi tittar på eller 
riktar vår uppmärksamhet mot ett föremål för att vi ska se det, hade det gjort någon skillnad ?  
En sak är klar : jag skulle inte gjort detta arbete. Det vore intressant att följa hur ett ordval 
isåfall kan påverka en forskningsinriktning. Det finns ju en hel forskargrupp i USA som 
forskar kring ”visual emissions” ( Winer et al,2003).Således vore det, inte ur didaktisk 
synvinkel, utan ur vetenskapsfilosofisk/historisk sådan intressant att verkligen gå igenom allt 
som skrivits om synstrålar . 
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