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Abstrakt 

Mitt arbete gjordes för att ta reda på vilken typ av laboration som är vanligast i 

fysikundervisningen på gymnasiet, vilka mål lärare har med olika typer av laborationer, 

samt vilka av målen elever själva tycker att de har uppnått i samband med laboration. 

Uppdelning och indelandet av laborationerna är grundat på tillvägagångssättet i dess 

utförande. Denna undersökning behandlar framförallt deduktiv respektive induktiv 

laboration. 

Undersökningen genomfördes på en gymnasieskola och de berörda eleverna går på ett 

naturvetenskapligt program. De fick svara på två enkäter, en vid deduktiv laboration och 

en vid induktiv laboration, medan lärarna intervjuades. Resultatet visar att den 

vanligaste laborationen som används i fysikundervisningen är den deduktiva 

laborationen. Lärarna vill uppnå fyra huvudmål: länka teori till praktik, utveckla 

praktiska och experimentella färdigheter, förmedla vetenskapliga metoder, öka 

motivationen. Detta resultat stämmer väl överens med tidigare forskningrapporter och 

böcker från min litteraturgenomgång. Resultatet av enkäterna visar att eleverna själva 

tycker att de uppnår lärarens viktigaste mål med laborationerna, men deras egen 

bedömning stämmer inte överens med vad de verkligen kan. Detta bekräftar också 

tidigare forskningsresultat. Eleverna har svårt att uppnå laborationernas mål. 

 

Nyckelord: Fysiklaborationer, lärarnas mål, induktiv laboration, deduktiv 

laboration, elevernas måluppfyllelse 

Tack 

Ett stort tack till min handledare Arvid Pohl. Jag tackar även lärarna och eleverna som 

deltagit. 
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1 Inledning 
Som lärarstudent har jag själv genomfört eller observerat många laborationer i fysik, 

men det är sällan som jag fått möjlighet att delta som handledare. Utifrån min erfarenhet 

ser jag att vissa av laborationerna är bra, lärorika och meningsfulla, medan andra bara är 

”att göra och bli färdig”. Detta ointresse grundar sig på många faktorer. Exempelvis har 

eleverna inte tillräcklig kunskap eller kan ej hantera utrustningen ordentligt. Jag är 

intresserad av att få veta hur andra uppfattar och upplever olika typer av laboration, då 

framförallt berörda lärare och elever som går på gymnasiet. 

1.1 Syfte 
Syftet är att ta reda på hur mål och måluppfyllelse förhåller sig till olika typer av 

laborationer både utifrån lärarnas och elevernas sätt att se, samt att få fram vilken typ av 

laboration som oftast används. 

2 Bakgrund 

2.1 Styrdokument 
I belysning av Skolverkets förordning om läroplan för gymnasieskolan (SKOLFS 

211:144) som ger nya direktiv vad gäller undervisning i naturvetenskap, vilka kan 

användas i laborativt arbete, ville jag ta reda på de vanligaste typerna av laborationer 

som används, lärarnas mål och elevernas uppfattning om laborationens måluppfyllelse, 

så låt oss titta på vad skolverket säger: ”Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att 

granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. På så 

vis närmar sig eleverna ett alltmer vetenskapligt sätt att tänka och arbeta” (SKOLFS 

211:144, s.3), det sägs också att eleverna: ”kan använda sina kunskaper som redskap 

för att formulera, analysera och pröva antaganden och lösa problem.” (SKOLFS 

211:144, s.6). 

I den befintliga läroplanen för den svenska gymnasieskolan Gy2011 läggs tyngd av de 

praktiska delarna i undervisningen på det naturvetenskapliga programmet: ”Förståelse 

av naturvetenskap bygger på ett samspel mellan teori och praktisk erfarenhet” 

(Skolverket, 2011, s.47). Vikten av experiment tydliggörs genom att utgöra en av de 

fem kategorierna som eleverna ska ges chans att utveckla under kursernas gång:” 

Förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa experiment och observationer 

samt förmåga att hantera material och utrustning.” (Fysik, Skolverket, 2011, s.1). 

Ämnesplanen i fysik lägger alltså stor betydelse vid elevernas aktiva deltagande i hela 

undersökningsprocessen. Benämningar som samspel mellan teori och praktik, redovisa 

och tolka lägger tyngd på kopplingen mellan det praktiska och det teoretiska. Det står 

inte uttryckligen i ämnesplanen hur mycket tid som ska läggas på laboration respektive 

teori, men eleverna ska lära sig inte bara att hantera utrustningen utan också att tolka sitt 

görande med stöd och hjälp av teorier och modeller från fysiken, det tar tid. Att 

undervisningen omfattar hela läroplanen samt att eleverna uppnår ställda mål, är dock 

det viktiga. 

2.2 Laborationen i ett historiskt perspektiv 
Att göra observationer om verkligheten och dra slutsatser grundande på dessa 

observationer, gjordes av studenter redan i början av 1800-talet, så laborationen i den 

naturvetenskapliga undervisningen har länge haft en bärande roll (Lunetta, 1998). 
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I och med att Sovjetunion 1957 lyckades skickade ut Sputnik-raketen ändrades den, 

sedan slutet av 1800-talet rådande auktoritära eran. Att Sovjetunionen blev först innebar 

att undervisningens traditionella former ifrågasattes i stora delar av västvärlden. 

Laborationer var hårt styrda och syftet var att illustrera och bekräfta redan förmedlad 

fakta från läraren till eleverna utan att ta hänsyn till ålder eller utveckling hos 

mottagaren. Ett omvälvande reformarbete startades inom den naturvetenskapliga 

pedagogiken för att få eleverna att intressera sig för vetenskap, vilken lärarna skulle 

förmedla och utgå ifrån elevernas kunskapsnivåer (Ekstig, 1990). 

Användandet av laborationer förändades från att bekräfta hypoteser och principer, i 

både England och USA på 1960-talet. Då blev majoriteten av undersökningsprojekten 

ämnade till att engagera studenter i frågande undersökning. Detta sätt blev en central 

väg i studiet av vetenskap. Lärandet av egna erfarenheter, att hitta mönster i 

undersökning är det som utmärker, detta århundrade då det blir allt mer vanligt med 

induktiv laboration (Lunetta, 1998). 

Ifrågasättandet av hur de naturvetenskapliga ämnena skulle läras ut ökade under 1970-

talet då lärdomen om barns utveckling i olika åldrar ökade (Lunetta, 1998). Samhällets 

synsätt ändrades också från ett auktoritärt, till ett demokratiskt sätt att se på saker och 

ting (Ekstig, 1990). 

2.3 Skilda sätt att se på lärande 
Då det finns olika åsikter om synsättet på elevernas inlärning t.ex. empirism, 

konstruktivism, social konstruktivism med flera, är det lärarens uppfattning om mål, 

förväntningar, elevernas kunskaper, deras förmåga att lära etc. som fäller avgörandet om 

vilken typ av laboration som läraren väljer att använda. 

2.3.1 Empirism 

För att kunna tillgodogöra sig kunskap vid laboration, enligt den empiriska 

uppfattningen om lärandet, som kortfattat innebär att eleven får kunskap genom 

erfarenhet ”Genom att eleven undersöker och prövar, så kan kunskap överföras från 

laborationsmaterielen till eleven.”( Andersson, 1989, s.16), är tiden en nyckelspelare. 

Erfarenheter skapas genom våra sinnen, och laborationen utgår ifrån att eleven ska 

hinna med att använda alla sina sinnen och därmed skapa erfarenhet. Räcker inte tiden 

till, blir det istället instruktionsstyrda laborationer och elevernas eget aktiva tänkande 

och deltagande blir således mindre. Så mycket av de konkreta erfarenheterna faller bort, 

trots goda chanser till erfarenheter med denna typ av laboration (Andersson, 1989). 

2.3.2 Konstruktivism 

Sjøberg säger att: ”En konstruktivistisk utgångspunkt innebär en bestämd syn på den 

enskilda individens lärande och på den mer organiserade kunskap som går i arv från en 

generation till en annan, alltså den vetenskapliga kunskapen” (2010, s. 44-45). Synen 

på kunskapsinlärning enligt det konstruktivistiska sättet, är alltså att eleven själv tar in 

kunskap genom t.ex. praktiska uppgifter, då eleven bygger sin kunskap och relaterar sin 

nya lärdom mot sina tidigare erfarenheter i form av en begreppsmässig förändring 

(Ekstig, 1998). Men om man som lärare har detta synsätt måste läraren enligt Sjøberg 

(2010) vara insatt i elevernas tidigare erfarenheter. Lärarens uppgift blir då att leda 

eleven på rätt väg, men lämnar större delen av arbetet till eleven själv att göra hypoteser 

och formulera sig utifrån egna undersökningar. På grund av elevens begränsade 

erfarenhet kan svårigheter att koppla vardagliga händelser och erfarenheter till 
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fysikundervisningen uppstå. Det är dock en viktig del för lärandet förstå, menar Sjøberg 

(2010). 

2.3.3 Social konstruktivism 

Till skillnad från konstruktivismen, som utgår från ett individuellt skapande av kunskap, 

utgår den sociala konstruktivismen, som inspirerats av sociokulturell teori, från att 

kunskaper skapas i ett socialt sammanhang. Att arbeta enligt denna uppfattning innebär 

som lärare att hen betonar vikten av kommunikation och samarbetet mellan lärare och 

eleven, men även mellan eleverna sker ett utbyte av information i alla möjliga former. 

Poängen med Vygotskijs teori är att kunskap, utveckling och lärande går från gruppen 

till individen (Sjøberg, 2010).  

2.4 Hur man kan definiera laborativt arbete? 
Per definition menar Hult (2000) att experimentet är ett tillfälle till aktivt studerande, för 

att få möjlighet att bekräfta eller testa teoretiskt tänkande. Han menar vidare att syftet 

med laboration är att visa något, men laboration kan även ses som ett rent experiment. 

Begreppen experiment och laboration anser Hult (2000) ingår i vad man även kan kalla 

praktiskt arbetet. 

Enligt Sjøberg (2010) är definitionen på praktiskt arbete, att elever ensamma eller i små 

grupper, använder utrustning i observationen av material och verkliga objekt. I detta 

arbete kommer jag, med termen laboration, benämna allt det som också kan definieras 

som praktiskt arbete. 

Det som Hult (2000) kallar för öppen/induktiv respektive sluten/deduktiv laboration, 

kategoriseras enligt Ekstig (1990) med hur stor grad eleverna tillåts medverka. 

Laboration kan enligt Ekstig (1990) uppdelas i två viktiga typer, dessa är induktiv 

laboration samt deduktiv laboration. Med induktiv laboration menas att eleverna själva 

tillåts komma fram till nya samband och där lärarens teorigenomgång kommer först 

efter laborationstillfället. I deduktiv laboration tar läraren teorin före laborationstillfället 

och låter sedan eleverna bekräfta den av läraren framlagda teorin med hjälp av 

laborationen. 

I både deduktiv och induktiv laboration, kan läraren styra till olika grad. 

Laborationsuppgiftens svårighetsgrad är dock alltid större vid induktiv än deduktiv 

laboration. Uppläggningen av arbetet kan enligt Ekstig (1990, s.106) delas upp som 

följer i tabellen: 

Tabell 1: Tabellen visar olika styrningsgrader i laborationen 

Styrningsgrad Uppgiften Metoden Resultat 

0 Öppen Öppen Öppet 

1 Given Öppen Öppet 

2 Given Given Öppet 

3 Given Given Givet 

(Laboration med styrningsgrad 3 benämns oftast som en deduktiv laboration och 

laboration med styrningsgrad 0 benämns oftast som en induktiv laboration.) 

Även om Gyllenpalm, Wickman och Holmgren (2010) kategoriserar laborationen i fyra 

typer baserade på frihetsgrader/styrningsgrader, kan samtliga hänföras till antingen 

deduktiva eller induktiva laborationer. Denna slutsats drar jag efter att jämfört med 

Ekstigs definition på dessa båda typer av laborationerna, samt genom att titta på vilken 
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grad av styrning lärare använder. Gyllenpalm, Wickman och Holmgrens kategorisering 

är följande: 

Expository har tre styrningsgrader (deduktiv): 

- Denna laborationsstil är den vanligast förekommande. 

- Eleverna får tydliga instruktioner om hur laborationen ska utföras. 

- Denna typ av laboration är den som oftast nyttjas till att bekräfta, att en i förväg 

genomgången teori är praktisk tillämpbar. 

Inquiry har en styrningsgrad (induktiv): 

- Av läraren, på förhand givna faktorer som ska undersökas. 

- Planeringen av undersökningen, görs av eleverna. 

- Detta tillvägagångssätt förutsätter god access till utrustning och ställer större 

krav på alla inblandade.   

Discovery har tre styrningsgrader (deduktiv): 

- Tillvägagångsättet och vilken typ av data som ska tas till vara bestäms i förväg 

av läraren. 

- Med hjälp av den insamlade datan, ska eleverna ges känslan av att, under 

lärarens ledning, själva komma fram till en slutsats. 

Problem-Based har två styrningsgrader (deduktiv): 

- Ett på förhand, givet problem, ska lösas genom laborationen. 

- Laborationen kan genomföras på mer än ett sätt. 

- Tillämpning av teorier som tagits upp på tidigare lektioner.  

Trots radikala och omvälvande förändringar i undervisningen av naturvetenskap, som 

då även inbegriper laborationer, är deduktiv laboration fortfarande den variant som 

används mest. Laborationer på gymnasienivå har oftast hög styrningsgrad (deduktiv 

laboration), med det menas att eleverna blir tilldelade en på förhand bestämd uppgift, 

där både metoden och svaret är på förhand givna (Sjøberg, 2010). Den ledning och 

struktur som utmärker den deduktiva laborationen gör den lämplig, i synnerhet för de 

eleverna som har svårt med att klara odefinierade uppgifter (Ekstig 1990 och Hult 

2000). Det finns inte tillräckligt av induktiva/öppna laborationer att välja emellan enligt 

Ekstig (1990), tillsammans med tidsåtgången är detta ett stort hinder för att genomföra  

induktiva/öppna laborationer. Trots detta hänvisar läroplanen, för ämnet fysik, till att 

laborationer ska ha låg styrningsgrad, vilket ger en induktiv/öppen laboration. Å andra 

sidan läroplanen i fysik stipulerar att hela laborationsprocessen ska genomföras under 

lärarens rådgivning, vägledning och stöd (Skolverket, 2011). 

2.5 Lärares mål med laborationer och elevers måluppfyllelse 
En laboration kan ha flera mål enligt Sjøberg (2010), den viktigaste frågan, man som 

lärare måste ställa sig, är om laborationen är bra eller dålig för att uppnå ett specifikt 

mål och hur detta specifika mål uppnås genom val av lämplig laboration. Målen med 

laboration kan enligt Sjøberg (2010) vara att: 

1. Härleda lagar och samband 

2. Bekräfta lagar och teorier 

3. Med hjälp av teori och elevernas egen erfarenhet får eleven uppleva hur teorin kan tillämpas 

4. Lära sig använda utrustning 
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5. Ge motivation 

6. Utveckla experiment färdighet, samarbeta och kommunicera 

Laboration med målet att bekräfta en teori eller ge kunskap på tillämpad teori, ger 

eleverna möjlighet att med laborationen själva få fram slutsatserna som bekräftar teorin, 

samt bygga erfarenhet till att praktiskt bruka sina färdigheter. De målen som eleverna 

har lättast att uppnå med laboration är att lära sig särkerhetsrutiner, praktiska färdigheter 

och experimentella metoder. Att eleverna lär sig vetenskapliga begrepp och teorier är 

mål som är svårare att uppnå med laboration, enligt Sjøberg (2010). 

Dom sju målen, med laboration, som Hult (2000, s.48) sammanfattar i sin forskning är 

att laborationen: 

1. Kompletterar teorin, visar tillämpningen av teorin och ger en känsla för teorin/fenomenet 

2. Utvecklar en analytisk och kritisk förmåga och förmågan att formulera mål 

3. Hjälper studenterna till ett meningsfullt lärande 

4. Underlättar förståelsen för vetenskapligt arbete 

5. Ger färdighet och vana att använda tekniker som används i vetenskapligt arbete 

6. Motivera till teknisk-naturvetenskapliga studier 

7. Utvecklar den sociala kompetensen och den kommunikativa förmågan 

Det går enligt Hult (2000, s.48) att ytterligare koka ner de sju målen med laboration till 

fyra mål vilka då blir: 

1. Ge eleven ett ökat stöd till meningsfullt lärande 

2. Att genom laborerandet få eleverna att delta i den vetenskapliga världen 

3. Att genom laborerandet ge hantverksskicklighet 

4. Att motivera eleverna 

Welzel et al. (1998) gjorde en undersökning i sex EU länder som visade att lärarnas 

viktigaste mål med att använda sig av laborationer var följande: 

1. Att koppla teori till praktik 

2. Att lära sig metoder för naturvetenskapligt tänkande 

3. Att lära sig praktiska experimentella färdigheter 

4. Att skapa motivation, personlig utveckling och social kompetens 

5. Att undersöka elevernas kunskaper 

Undersökningen visar också på att hårt styrda laborationer är att föredra när det gäller 

elevernas utveckling av sina färdigheter med experiment, då speciell med att hantera 

utrustningen. Vidare visar undersökningen att målet med ”att lära sig praktiska 

experimentella färdigheter” ökade med åldern på eleverna och blev en väsentlig faktor i 

hur/om målet uppnåddes. En skillnad mellan fysik- och biologilärarna visade sig också, 
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då lärarna i biologi hade ”att lära sig metoder för naturvetenskapligt tänkande” som 

viktigaste mål, medan fysiklärarnas viktigaste mål var att ”att koppla teori till praktik” i 

sina laborationer. 

Målen med laborationer har formuleras på många olika sätt i min referensliteratur (Hult 

2000; Sjøberg 2010; Welzel et al., 1998). Sammanfattningsvis går det att kategorisera 

de olika målen och dess formuleringar som följer: 

Tabell 2. Sammanfattning av olika laborationers mål 

Sammanfattning av de olika 

laborationers mål 
Olika formulering av laborationernas mål 

1. Länka teori och praktik 

Sjøberg:  
• Härleda lagar och samband 

• Bekräfta lagar och teorier 

• Med hjälp av teori och elevernas egen 

erfarenhet får eleven uppleva hur teorin 

kan tillämpas 

Welzel: 
• Att koppla teori till praktik 

2. Lära sig praktiska experimentela 

färdigheter 

Sjøberg: 
• Lära sig använda utrustning 

• Utveckla experiment färdighet, samarbeta 

och kommunicera 

Hult:  
• Att genom laborerandet ge 

hantverksskicklighet 

Welzel:  
• Att lära sig praktiska experimentella 

färdigheter 

3. Lära sig vetenskapliga metoder 

Hult: 
• Att genom laborerandet få eleverna att 

delta i den vetenskapliga världen 

Welzel: 
• Att lära sig metoder för naturvetenskapligt 

tänkande 

4. Öka motivationen 

Sjøberg: 
• Ge motivation 

Hult: 
• Att motivera eleverna 

• Ge eleven ett ökat stöd till meningsfullt 

lärande 

Welzel: 
• Att skapa motivation, personlig utveckling 

och social kompetens 

5. Undersöka elevernas kunskaper 

Welzel: 
• Att undersöka elevernas kunskaper 

Den fråga som studenterna ofta ställer sig inför en laboration är ”Vad gör vi nu?” istället 

för att fråga sig ”Vad ska vi lära oss?” (Beney och Séré, 2002). Beney och Séré visar 

vidare med sin undersökning, att studenterna i utförandet av standardiserade 

fysiklaborationer, utför laborationen utan att koppla samman uppgiften med kunskaper i 
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ämnet: ”Students generally tended to avoid to use conceptual knowledge” (2002, s.70), 

inte heller verkar studenterna ta till sig någon naturvetenskaplig procedur. 

Det blir inte mycket tid för eleverna att diskutera den fysiska bakgrunden i laborationen, 

då enligt en undersökning av Niedderer et al. (2002) kallad ”what the students actually 

do?”, påvisar att närmare 80 % av tiden som är avsatt för laboration, går åt till att 

koppla ihop utrustningen. Detta tidsförhållande gör också att det blir svårt för eleverna 

att länka samman teori och praktik. Undersökningen visar dessutom att uppfattningen 

om målet skiljer sig åt mellan elever och lärare. Elevernas uppfattning om målet, är att 

laborationen går ut på att hantera utrustningen, utföra mätningar och få fram ett bestämt 

värde. Trots att lärarens mål kan vara ett helt annat då speciell när det gäller den 

teoretiska biten. 

Att med hjälp av induktiva metoder få eleverna att länka samman teori och praktik, samt 

att upptäcka fysiklagar på egen hand är svårt för eleverna, enligt Sjøberg (2010). 

Slutsatsen blir densamma i en studie gjord av Hult (2000), denna studie bekräftar även 

den samlade bilden som Sjøberg, Beney och Séré, Niedderer et al. fått fram i sina 

undersökningar. Nämligen att eleverna har svårt att tillgodogöra sig kunskaper i fysik 

med hjälp av laborationer. 

Laboration ger å andra sidan eleverna möjlighet att öva på att hantera utrustningen och 

förstå en del redan bekanta tekniker. Elevens bild av laborationer är dock enligt Hult 
(2000) inte alltid densamma som läraren vill förmedla, då framförallt när det gäller att 

koppla samman laborationen med den teori hen önskar lära ut. För att öka elevernas 

motivation och intresse är laborationer en aktivitet som fungerar bra, enligt Ektsig (1998) 

och Hult (2000). 

Sidor av laborationen, som läraren ser som centrala, är inte nödvändigtvis de sidor som 

eleverna uppfattar och tar till sig. Delar av laborationen som läraren ser som självklara 

kan vara obegripliga och svåra för eleverna. Laborationen får då ett liv i sig och 

genomförs av eleverna, endast i syfte att bli klar med den (Hult, 2000). Här följer några 

av de faktorer som Lunetta (1998), Wickman (2002), Hult (2000) och Sjøberg (2010) 

anser gör det svårt för eleverna att lära sig det som förväntas av dem och därmed uppnå 

laborationens mål och syfte. De anser att målbilden inte alltid är klargjord och därmed 

inte densamma för lärare och elever, eleverna tror ofta att få ett rätt svar och hantering 

av utrustningen är målet. Även när laborationen är hårt styrd och eleven bara behöver 

följa instruktioner steg för steg, kan målet med laborationen utebli. Tidsbrist är också en 

aspekt när laborationen misslyckas med att uppnå målet, då eleverna inte får tillräckligt 

med tid att diskutera saker i laborationen t.ex. felkällor, lämplig storlek på mätserier, 

fysik bakgrund etc., faller mycket bort. Att samtidigt få en både teoretisk och praktisk 

bild av laborationen är något som eleverna inte heller klarar av. 

För att laborationerna som eleverna använder sig av för att få hjälp med att förstå allmänna 

principer (de allmänna principer som behövs för att förstå verkligheten), behövs den bakom 

liggande teorin, annars blir laborationen bara ett staplade av lösa fakta som eleverna inte 

själva förmår binda samman (Wickman, 2002). 
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2.6 Frågeställning 
De frågor som undersöks är: 

1. Vilken typ av laborationer är vanligast i fysikundervisningen? 

2. Vilka gemensamma och olika mål har lärare med induktiv respektive deduktiv 

laboration? 

3. Vilka av dessa mål tycker eleverna själva att de har uppnått? 

4. Vilka mål som faktiskt uppnås? 

3 Metod 

3.1 Urval och etiska aspekter 
3.1.1 Urval 

För att få svar på min frågeställning 1 och 2, valde jag att intervjua fyra lärare som 

undervisar i ämnet fysik på en gymnasieskola i Sverige och av dessa fyra lärarna 

gjordes ytterligare en intervju av en lärare (identifieras L1) som kommer att använda 

både deduktiv laboration och induktiv laboration under höstterminen 2016. Jag valde att 

intervjua läraren L1 om två specifika laborationer en induktiv laboration och en 

deduktiv laboration för att ta reda på vad läraren har för mål och förväntningar med de 

två specifika laborationerna. Sedan utforma dess två olika enkäter som ska delas ut till 

eleverna, en vid induktiv laboration och en vid deduktiv laboration. Eleverna läser 

naturvetenskapligt program. Ett andra syfte med intervjun av läraren L1 var att fördjupa 

svaret till frågeställning 2: Vilka gemensamma och olika mål har lärare med induktiv 

respektive deduktiv laboration? 

Anledningen till valet av skola är att jag gjorde min första praktik där och att kontakten 

med lärare och elever vid skolan var mycket god då, valet kändes naturligt. Kriterierna 

för att intervjua just lärare L1 (identifieras L1), blev inte så många, då hen var den enda 

av de tillfrågade lärarna som skulle använda både induktiv och deduktiv laboration den 

terminen (Ht-2016), det blev kriterierna för intervjun av lärare L1. 

3.1.2 Etiska aspekter 

I mitt arbete har jag har noga följt de fyra huvudkrav som ställs av Vetenskapsrådet 

(2002, s.6): informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 

Jag kontaktade lärarna och frågade om de ville ställa upp och alla fyra tillfrågade lärare 

ställde upp. Lärarna informerades om syftet med undersökningen i samband med det 

tillfälle som jag kontaktade dem. Lärarnas intervjuer var enskilda och de fick själva 

välja när och var, detta för att de inte skulle influeras av kollegers svar eller närvaro. 

Elevernas deltagande i enkätundersökningen har skett på frivillig basis, L1 godkände 

också enkätundersökningen som skedde i hens klass. Varje elev har jag gett ett nummer 

istället för namn, för att på så vis kunna identifiera dem men ändå behålla deras 

anonymitet. Eleverna uppgav sitt namn på enkäterna men namnet klipptes bort och 

ersättas med ett nummer och därmed blir elevernas svar fullständigt anonyma. Lärarna 

har utöver nummer också getts beteckningen L, till exempel L1, L2 osv. Allt material 

som är inspelat, med lärarens godkännande, kommer enbart att användas till denna 

rapport och förstöras efteråt. Syftet med min enkätundersökning upplyste jag eleverna 

om, detta skedde muntligt i samband med laborationstillfället. 
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3.2 Datainsamlingsmetoder 
3.2.1 Kvalitativ intervju 

3.2.1.1 Intervju del 1 med alla fyra lärarna 

Undersökningen genomfördes med hjälp av intervjuer för att ta reda på: i vilken 

omfattning lärarna använder sig av deduktiv respektive induktiv laboration i sin 

fysikundervisning, samt för att identifiera lärarnas generella mål med deduktiv 

respektive induktiv laboration. Svaren på frågeställningen 1 och 2 baserar sig på 

analysen av intervjuerna där lärarna besvarar frågorna 1 till 13 i bilaga 1. 

Jag repeterar undersökningens syfte samt går igenom och försöker klargör vad som är 

en deduktiv respektive induktiv laboration innan frågorna ställs. Under intervjuerna 

gjorde jag en del anteckningar, de spelades även in, för att sedan renskrivas. 

Intervjuerna tog 30-40 minuter. De renskrivna intervjuerna, sammanställdes efter 

genomgång, fråga för fråga men också efter teman. Jag använde sedan min 

sammanställning, för att utifrån den identifiera gemensamma men även skillnader i 

lärarnas åsikter och uppfattning.  

Jag valde att i intervjuerna begagna mig av frågor med stort svep över temat och i den 

ordning som föll sig bäst från lärare till lärare. Detta förfaringssätt gav lärarna utrymme 

att ge mer ”egna” svar i skiftande ordalag. Öppna frågor kan ge en bra överblick på 

olika synpunkter inom området, som annars ej skulle tas upp, men som kan vara av 

betydelse för undersökningen (Patel & Davidsson, 1991). Att ha ett stort svep över 

temat öppnar upp för lärarna att ge utryck åt vad de anser viktigt. Att ge frågorna i en 

ordning som passade intervjun gjorde frågorna följsamma till vad lärarna lyfte fram. De 

fem teman som frågorna delades in i är som följer: 

• Lärarnas bakgrund (frågor 1 och 2 i bilaga 1) 

• Lärarnas förhållande till användningen av deduktiv respektive induktiv laboration i sin 

fysikundervisning (frågor 3, 4 och 5 i bilaga 1) 

• Lärarnas åsikter om deduktiva respektive induktiva laborationer (frågor 6, 7 och 8 i bilaga 1) 

• Lärarnas generella mål med deduktiva respektive induktiva laborationer (frågor 9 och 10 i bilaga 

1) 

• Faktorer som påverkar lärarnas val mellan deduktiv respektive induktiv laboration (frågor 11, 12 

och 13 i bilaga 1) 

I den del av intervjun som handlade om förhållandet mellan lärarnas användande av 

deduktiv respektive induktiv laboration (se fråga 3, 4 och 5 i bilaga 1), gick jag 

tillsammans med lärarna noga igenom alla laborationer, som gjorts i klasserna samt 

vilka som skulle användas i de kommande lektioner. Syftet med genomgången var att 

räkna det totala antalet deduktiva respektive induktiva laborationer som lärarna 

använder och ska använda sig av i sin undervisning under hösterminen 2016 och 

vårterminen 2017, samt deras resonemang kring varför de väljer att använda antingen 

deduktiv eller induktiv laboration i de olika momenten.  

Frågorna 6, 7 och 8 i bilaga 1 använde jag mig av för att få veta mer om lärarnas syn på 

de två typerna av laborationer (induktiv resp. deduktiv) och faktorer som påverkar valet 

mellan vilken typ av laboration som lärarna väljer att använda, samt utifrån deras 

erfarenheter i yrket få en uppskattning om vilken typ av laboration som är vanligast i 

dagens fysikundervisning. 
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Fråga 10 i bilaga 1: Vad är ditt mål med deduktiv respektive induktiv laboration? Denna 

fråga ställs för att ta reda på lärarnas allmänna mål med deduktiv respektive induktiv 

laboration. Fråga 11 (i bilaga 1) låter lärarna själva förklara tydligare om varför en viss 

laboration väljs eller vilka faktorer som påverkar deras val av laboration. Fråga 13: 

Uppfattar du att eleverna tycker om laborationer och att de trivs? Denna fråga används 

för att ta reda på lärarnas uppfattning om elevernas trivsel och allmänna inställning till 

laborationer. 

3.2.1.2 Intervju del 2 med läraren L1 om två specifika laborationer 

I denna intervju där jag endast intervjuade lärare L1, ställdes de frågor 14 till 19 som 

redovisas i bilaga 1. I svaren som lärare L1 gav, ges en mer precis bild av vid vilka 

tillfällen läraren använder sig av antingen deduktiv eller induktiv laboration och hur 

läraren kom fram till vilken sort av laboration som passar bäst för lärarens mål och syfte 

vid ett specifikt tillfälle. Användandet av öppna frågor tillämpas även i denna intervju 

och som i både intervju del 1 och del 2 använder jag mig av kvalitativa intervjuer som 

nästan alltid är av låg struktureringsgrad. Det vill säga svaren ger svängrum för den 

intervjuade att svara med egna ord (Patel & Davidsson, 1991). 

3.2.2 Enkät 

Enkäten till induktiv laboration 1EI och till deduktiv laboration 2ED (se bilaga 2) har 

jag utformat genom att snegla på råden från Johansson & Sweder (2010) som säger att 

detta mätinstrument kan användas, bland annat till att mäta åsikter kvalitativt eller göra 

en kvantitativ mätning. Enkätundersökningen delades ut till eleverna direkt efter 

laborationerna och efter ungefär 10 minuter samlade jag in dem. Under tiden eleverna 

fyllde i enkäterna fick de möjlighet att ställa frågor till mig. 

Enkäten 1EI bestod av 12 frågor och enkäten 2ED av 11. Enkäterna var indelade i tre 

områden: 1. elevernas attityder till fysik och fysiklaborationer i allmänhet; 2. hur 

eleverna upplever just dom laborationerna som undersöks; 3. vad eleverna har lärt sig 

och vilka mål de själva tycker att de uppnått med laborationerna. 

Område 1 om elevernas attityder till fysik och fysiklaborationer i allmänhet består av 

följande frågor: 

Enbart i enkät 1EI - till induktiv laboration: 
1. Tycker du att du har lätt för fysik? 

2. Vad tycker du om de praktiska laborationerna i fysik? 

Enbart i enkät 2ED - till deduktiv laboration: 
5.   Vilken typ av laboration föredrar du? 

Område 2 om hur eleverna upplever just dom laborationerna som undersöks består av 

följande frågor (gemensamma frågor för enkäterna 1EI och 2ED): 

 1EI 2ED 
 3 1 Var denna laboration intressant? 

 4 2 Var denna laborationsinstruktion lätt att förstå? 

 5 3 Var det lätt att genomföra denna laboration?   

 6 4 När du laborerat färdigt, har du förstått vad denna laboration hade för syfte, vad anser du? 

 7 6 Vad ägnade du mest tid åt? 

 8 7 Under vilket/vilka moment av denna laboration behövde du mycket stöd av läraren? 
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Område 3 om vad eleverna har lärt sig och vilka mål de själva tycker att de uppnått med 

laborationerna består av följande frågor: 

Enbart i enkät 1EI - till induktiv laboration: 
9. Mål med denna laboration. 

10. Var det lätt att dra slutsats av denna laboration? 

11. Kan du beskriva vad laborationen handlade om? 

12. Vad har du lärt dig i så fall mer om acceleration? 

Enbart i enkät 2ED - till deduktiv laboration: 
8. Mål med denna laboration. 

9. Var det lätt att bestämma sambandet mellan acceleration och massan? 

10. Hur mycket tycker du att denna laboration ökar din förståelse om Newtons andra lag? 

11. Kan du beskriva vad denna laboration handlade om? 

Svaren på frågorna 1 till 5 används till att gruppera eleverna. Tanken med denna 

gruppering var att få fram ett förhållande mellan elever som angett, att de har lätt för 

fysik och de som angett att de har svårt för fysik, samt hur de upplever just de specifika 

laborationerna som enkätundersökning gäller, för att sedan jämföra dessa grupper och se 

vilken grupp som tycker att de uppnår målen i båda laborationerna.  

Syftet med fråga 6 och 7 är att se vilka delar av laborationerna eleverna ägnar mest tid 

åt samt elevernas behov av hjälp under laborationerna. Alla frågorna i enkäterna var 

utformade så jag skulle få ett underlag, till att besvara frågeställning 3: Vilka av dessa 

mål tycker eleverna själva att de har uppnått? tyngden i underlaget ligger på svaren av 

fråga 9 i enkät 1EI respektive fråga 8 i enkät 2ED. Utifrån underlaget, använder jag mig 

av ett kvantitativt resultat, för att ta reda på vilka mål eleverna själva tycker sig ha 

uppnått med de två specifika laborationerna och sedan jämföra elevernas uppfattning 

om mål med lärarens viktigaste mål. 

Den kvalitativa delen av enkätundersökningen bestod av de öppna frågorna 10 till 12 i 

enkät 1EI respektive 9 till 11 i enkät 2ED (se enkäterna som helhet i bilaga 2). Dessa 

frågors funktion är att försöka visa elevernas verkliga måluppfyllelse i förhållande till 

vad de själva har angett i fråga om sin måluppfyllelse. Det intressanta är att se om det 

blir någon skillnad mellan de två huvudgrupperna, de som har angett att fysik är lätt och 

de som angett fysik är svårt men själva tycker att de uppnått målen. 

I enkätundersökningen valde jag att använda mig av frågor med hög standardisering, det 

vill säga frågorna är ställda i exakt ordning (Patel & Davidsson, 2011). I enkäterna 

använder jag frågor både med fasta alternativ och öppna frågor där det finns utrymme 

för eleverna att svara fritt. 

4 ANALYS OCH RESULTAT 

4.1 Vilken typ av laborationer är vanligast i fysikundervisningen? 
Sammanfattning av hur stor andel av laborationerna som är induktiva respektive 

deduktiva i lärarnas undervisning. Min avsikt från början var att undersöka endast dessa 

två sorters laborationer, emellertid visade det sig att en tredje typ också användes av 

lärarna, lärarna kallade denna typ blandning. Jag kommer i min resultatredovisning att 

benämna denna tredje typ av laboration, sekventiell laboration. Jag kommer även att i 

min analys benämna denna typ sekventiell laboration. 
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Resultatet av sammanfattningen visar följande: 

 Deduktiv laboration: 60 – 87,5 % 

 Blandning/sekventiell laboration: 10 – 30 % 

 Induktiv laboration: 0 – 10 % vilket motsvarar 0 till 1 laboration per läsår. 

  
Figur 1. Fördelningen i användandet av de tre 

typerna laborationer i fysik 1 

  
Figur 2. Fördelningen i användandet av de tre 

typer laborationer i fysik 2

Den typ av laboration som lärarna i mina intervjuer kallade för blandning (sekventiell) 

har jag inte sett i min litteraturgenomgång. En ”sekventiell” laboration har enligt alla 

fyra lärarna två delar. Först används en del av deduktiv laboration som inledning och 

sedan följer en del induktiv laboration och de båda momenten i laborationen bygger på 

varandra. Ett ex. är en laboration i Ellära, om hur de olika motståndens spänning och 

ström förhåller sig till varandra i en krets. Lärare L4 använder sig av denna laboration: 

Eleverna vet redan spänning- och ström- förhållandet mellan de olika motstånden i en 

seriekoppling från förra genomgången i klassen. I laboration får eleverna först mäta 

spänning och ström över olika motstånd i en seriekoppling, sedan får de i uppgift att dra 

en slutsats om förhållandet av spänningen respektive strömmen mellan de olika 

motstånden och sedan jämföra denna slutsats med teoretiska som läraren gick genom 

före laborationen (deduktiv del, enligt lärare L4). Det är inte svårt för de flesta eleverna 

i hens klass att komma fram till rätt slutsats, det är bara att lägga ihop värdena som 

läraren angav i sin genomgång. 

Nästa del av laborationen går ut på att undersöka vad som händer när de parallellkopplar 

olika motstånd och det har läraren inte gått igenom teoretisk innan. Så det gäller för 

eleverna att utnyttja den teorin som är given samt den slutsats som är dragen av 

förregående uppgift, det vill säg seriekoppling för att undersöka förhållandet av 

strömmen respektive spänningen i olika motstånd som är parallellkopplade. 

Parallellkoppling är besvärligt men läraren förväntar sig att en del av eleverna i alla fall 

ska komma på, att om man parallellkopplar likadana motstånd så blir strömmens värde 

halverat. Att de ska komma på själva formeln ingå inte i lärarens mål för laborationen 

(induktiv del, enligt lärare L4). Eleverna får således möjlighet att upptäcka enkla saker 

och ting själva i laborationen och efteråt ta del av lärarens teorigenomgång. Så 

benämningen ”blandning” när det gäller laboration kan man säga är en ”sekventiell” 

laboration med deduktiv inledning och induktiv fortsättning.  

Resultatet av intervjun med de fyra lärarna visade att den vanligaste typen av laboration 

som används i fysikundervisningen är deduktiv laboration. När induktiv laboration 
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används varierar mellan de olika lärarana. Vilken kurs som undervisningen sker i har 

också betydelse för valet av laboration. I figur 1 och 2 ser man tydligt att deduktiv 

laboration används mest i både fysik 1 och fysik 2 och att induktiv laboration inte 

används alls i fysik 2. 

Trots att alla fyra lärarna tycker att det är viktigt att använda induktiv laboration och att 

man bör ha lika mycket av induktiv som deduktiv laboration, så använder sig alla fyra 

lärarna mest av deduktiv laboration. Lärarna säger: 

”Principen är: om det är en bra induktiv laboration så ger den mer än 

en deduktiv laboration, därför att om en elev kommer på saker och 

ting själv utan att har läst om det först och sedan verifierar det genom 

laboration, så kommer de ihåg fenomenen bättre än om man först 

läser teorin och sen gör laborationen.”(L3) 

”Jag tänker att man ska göra båda delarna, eleverna behöver båda 

delarna, och sen blir det tyvärr inte så.”(L2) 

Lärarna L1, L2 och L3 använder bara ren induktiv laboration till små laborationer som 

är lätta för eleverna att genomföra, samt att enkelt få ett samband och dra slutsatser. 

Emellertid används induktiv laboration av alla fyra lärarna, i en sekventiell laboration, 

där den induktiva delen kommer efter den deduktiva delen vid samma 

laborationstillfälle, och det bör bli enkelt för eleverna att själva få fram svaret med hjälp 

av den teorin som redan är bekräftad genom den del av laboration som är deduktiv. 

Anledning till att induktiv laboration används så sparsamt, är att alla fyra lärarna tycker, 

att de flesta eleverna inte är så bra på att hantera materielen praktiskt. De är inte heller 

tillräckligt mogna för att hantera alla de praktiska problem som kan uppstå under 

laborationen och samtidig själva testa en ny teori. Det blir för mycket för eleverna, de 

blir förvirrade och tappar fokus på vad de håller på med. Alla typer av förvirring under 

en laboration är någonting som alla fyra lärarna vill undvika. Enligt lärarnas L1, L3 och 

L4 erfarenheter och gjorda jämförelser, så blir elevernas måluppfyllelse sämre vid en 

induktiv laboration än vid en deduktiv laboration inom samma område. Enligt lärarna 

L1 och L4 är anledning till att en induktiv laboration ger sämre resultat, att eleverna inte 

förstår vad de håller med. Medan lärarna L1, L2 och L3 anger att flesta eleverna inte 

heller har kunskapen att utifrån mätvärden få fram ett samband eller ett fysiskt fenomen. 

På minuskontot med att använda induktiv laboration kan också tillskrivas att eleverna 

ska dra egna slutsatser av den information som de själva har tillskansat sig under 

laborationen. Risken uppstår då att en del av eleverna får felaktiga föreställningar utan 

att läraren vet om det, speciell om lärarna har att göra med stora grupper elever vid 

laborationstillfället, då det är svårt för läraren att hålla koll på allting. Storleken på 

klassen spelar därför stor roll vid lärarnas val av vilken typ av laboration som de 

använder. En liten grupp öppnar för lärarna att välja induktiv laboration i större 

utsträckning än vid stor grupp. 

En annan faktor som spelar in när lärarna väljer mellan induktiv och deduktiv laboration 

är, enligt lärarna L1 och L3, att det är svårare att konstruera en induktiv laboration än en 

deduktiv laboration. Samtliga lärare upplever också att det finns för få induktiva 

laborationer att välja bland.  

Kortfattat följer här ytterligare en del faktorer som lärarna själva pekar på när det gäller 

valet av laboration. Som nummer ett anger alla fyra lärarna att laborationen ska 
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behandla någonting som ingår i kursen, som nummer två är elevernas kunskapsnivå, då 

den måste tas i beaktande för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig någonting från 

laborationen. Det är i övrigt många saker som spelar in vid valet av laboration: tid, antal 

elever, laborationssalens storlek, vilken utrustning som finns, om det finns tillräckligt 

med utrusning, vad de andra lärarna gör… Lärarnas val baserar sig mycket på deras 

egna erfarenheter. 

Allmänt så tror alla fyra lärarna att det är betydligt mer deduktiv laboration än induktiv 

laboration som används i fysikundervisningen generellt på gymnasiet. Lärarens L1 

uppskattning om fördelningen av användandet av deduktiv respektive induktiv 

laboration är att drygt 60 % är någon form av deduktiv laboration, och en liten del är ren 

induktiv laboration, resten är en blandning/sekventiell. Lärarna L2, L3 och L3 anger att, 

det inte finns så stor skillnad mellan olika lärare i olika gymnasieskolor i användandet 

av induktiv respektive deduktiv laboration. Så enligt alla lärarna L1, L2, L3 och L4 så 

är deduktiv laboration den typen som används mest i fysikundervisningen.  

4.2 Vilka gemensamma och olika mål har lärarna med de olika 
typerna av laborationer? 
En sammanfattning av lärarnas svar på deras mål med de två typerna deduktiv och 

induktiv laborationer är som följer:  

Tabell 3. Sammanfattning av lärarnas mål med deduktiva respektive induktiva laborationer 

Deduktiv laboration Induktiv laboration 

De gemensamma 

målen 

De målen som 

skiljer 

De gemensamma 

målen 

De målen som 

skiljer 

1. Verifiera, bekräfta och 

befästa teori 

 

2.  Lära sig hantera 

utrustning 

 

3. Lära sig arbetsmetod: 

mätteknik, noggrannhet, 

värde siffror… 

 

4. Lära sig nya 

hjälpmedel: Excel, 

Logger-pro… 

 

1. Se skillnaden mellan 

verklighet och en 

modell (L3) 

 

2. Lära sig hur 

verkligheten fungerar 

(L3 & L4) 

 

3. Lära sig att tänka 

själva och resonera 

kring resultaten (L2 & 

L3) 

 

 

1. Upptäcka och dra 

egna slutsatser 

 

2. Lära sig ny teori 

 

 

1. Att få eleverna 

nyfikna (L1) 

 

2. Ge möjlighet att 

rätta elevers 

missförståelse (L3) 

 

3. Att eleverna ska 

lära sig att undersöka 

(L3 & L4) 

 

De gemensamma mål se tabell 3 ovan som lärarna har med deduktiva respektive 

induktiva laborationer formuleras olika, även deras formuleringar är olika men de är 

samma mål och det har jag sammanfattat i tabell 4 nedan: 
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Tabell 4. Lärarnas egna formuleringar av de gemensamma målen i deduktiv respektive induktiv labboration 

Deduktiv laboration Induktiv laboration 

Sammanfattning av de 

gemensamma målen 

Lärarnas egna 

formuleringar 

Sammanfattning av de 

gemensamma målen 

Lärarnas egna 

formuleringar 

1. Verifiera, bekräfta 

och befäste teori 

- L1: Bekräfta lagen 

sann eller falsk 

- L2: Bekräfta, befästa 

teori 

- L3: Verifiera teori, 

koppla teori till praktisk 

- L4: Elever får 

möjlighet att förstå 

teorin från olika hål 

1. Upptäcka och dra 

egna slutsaser 

- L1: Försöka att hitta 

ett samband 

- L2: Testa olika sätt 

för att analysera 

mätdata och dra slutsats 

- L3: Själva komma 

fram till fenomen som 

ligger bakom 

- L4: Upptäcka nånting 

2. Lära sig hantera 

utrustning 

- L1: Hantera utrustning 

- L2: Lära sig ny 

utrusning 

- L3: Lära hantverk 

- L4: hantera utrusning 

bättre 

2. Lära sig ny teori - L1: En start för att 

förstå ett nytt begrepp 

- L2: Lära sig ny teori 

- L3: Förstå ett begrepp 

- L4: Komma ihåg teori 

bättre 

3. Lära sig arbetsmetod: 

mätteknik, noggrannhet, 

värde siffror… 

- L1: Lära sig att 

hantera systematiska 

fel, osäkerhet 

- L2: Lära sig 

naturvetenskap arbetsätt 

- L3: Lära sig 

arbetsmetoder 

- L4: Lära sig 

  

4. Lära sig nya 

hjälpmedel: Excel, 

Logger-pro… 

 L1: Lära sig Excel, 

miniräknare 

- L2: Använda Logger-

pro eller andra 

hjälpmedel 

- L3: Lära sig att 

använda dator 

- L4: Lära sig att 

använda elektroniska 

instrument 

  

Det första som alla fyra lärarna nämner som svar på frågan vad de har för mål med 

deduktiv respektive induktiv laboration handlar om att eleverna ska kunna koppla 

praktik till teori: att befästa och bekräfta teori, att förstå fenomenen bättre, att försöka 

hitta ett samband osv. Förutom de mål som lärarna har med induktiv laboration och som 

redovisas i generell samställning i tabellen 3 här ovan, säger alla fyra lärarna att 

induktiv laboration ger eleverna möjlighet, att lära sig och öva på andra saker som är 

nödvändiga för att eleverna bättre ska kunna genomföra laborationer t.ex. hanterandet 

av utrustning, användandet av olika tekniska hjälpmedel, uppskatta antalet mätvärden 

som behövs tas, fel uppskattning… 

En sammanfattning av lärarnas svar på deras mål med sekventiell laboration är följande:  

Alla fyra lärarna anger att deras viktigaste mål med denna typ av laboration är att 

eleverna ska använda känd teori till att upptäcka någonting nytt. Det vill säga både 

bekräfta redan inlärd teori samt lära sig ny teori genom laborationen. Lärarna L3 och L4 

anser vidare att, denna typ av laboration ger eleverna möjlighet att genomföra hela 

laborationsprocessen i enlighet med det som skolverket anger i kursplanen för ämnet 

fysik nämligen (Fysik, Skolverket, 2011): att ställa en hypotes, testa den i en laboration 
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och jämföra hypotesen med resultatet av laborationen, vilket inte är möjligt i en ren 

deduktiv respektive ren induktiv laboration. Att eleverna både får bekräfta någonting 

och tillämpa teorin ökar deras intresse samt förtroende för ämnet, enligt lärarna L3 och 

L4. 

Utifrån resultatet av lärarnas mål med olika typer av laborationer, så ser man tydligt att 

de har vissa gemensamma mål men också skilda mål, även om de jobbar på samma 

skola och undervisar samma kurser. Betydelsen av målen som lärarna har med de skilda 

typerna av laborationer är också olika. I deduktiv laboration så lägger lärarna L1 och L2 

betydelsen på att eleverna ska lära sig hantera utrustningen och hjälpmedlen, medan 

lärarna L3 och L4 lägger vikten på att eleverna ska lära sig hur verkligheten fungerar. 

Denna olika syn på laborationernas betydelse har sin grund i lärarnas syn på 

förändringen av samhället och hur detta påverkar på eleverna, samt deras åsikt om hur 

elever ska bli bättre genom att laborera. Lärarna L3 och L4 berättar hur de lärde sig 

saker, när de var barn. De var ute i naturen och lekte, lagade sina saker själva till 

exempel sina mopeder. Nu är allting så avancerat att laga själv är nästan omöjligt, man 

köper nytt istället. Detta gör, enligt lärarna L3 och L4, att eleverna inte har någon känsla 

för hur saker fungerar och lägger därför vikten av laboration på att eleverna ska lära sig 

hur verkligheten fungerar och därmed kommer de att förstå skillnaden mellan verklighet 

och modell. Medan lärarna L1 och L2 tycker att vid en deduktiv laboration har eleverna 

redan kunskaper om teorin, så de behöver vara bra på att hantera utrustningen och 

använda nya hjälpmedel för att arbeta med rådata och därmed kunna genomföra 

laborationen effektivt på en begränsad tid.  

Ett av de målen som alla fyra lärarna nämnde i alla typer av laborationer är att eleverna 

får möjlighet att öva på att hantera utrustningen. Anledningen är att lärarna upplever att 

de flesta eleverna har blivit sämre och sämre för varje år i de praktiska momenten. Detta 

blir tydligt när lärarna L1, L3 och L4 använder samma laboration år från år, de märker 

att för varje årskull tar det längre tid än för den förra att genomföra en laboration. Enligt 

lärarna L3 och L4 är en av orsakerna, att eleverna sitter mycket inomhus och håller på 

med digitala verktyg istället för att vara i fysisk kontakt med tingen och få en kroppslig 

upplevelse, därför är eleverna inte vana vid att upptäcka saker och ting själva, de har 

tappat känslan för hur verkligheten och sakerna i den fungerar. 

I både induktiv och deduktiv laboration anger alla fyra lärarna att länka teori och 

praktik är ett viktigt mål. Den stora skillnaden är tillvägagångssättet, den induktiva 

laborationen används för att upptäcka ny teori medan den deduktiva används för att 

bekräfta teori. Den sekventiella varianten av laboration används av lärarna både till att 

bekräfta teori och upptäcka ny teori i samma laboration. 

4.3 Lärarens L1 mål med de två specifika laborationerna 
Intervjun med läraren L1 om de två specifika laborationerna, gav svar på frågorna om 

vilka lärarens mål och förväntningar var: 

4.3.1 Laborationen 1 - Induktiv laboration - Kraft → Acceleration 

Den här laborationen har styrningsgrad 2 (se tabell 1 i avsnitt 2.4) där både uppgiften 

och metoden är givna medan resultatet är öppet. Med att resultatet är öppet menar 

läraren L1, att eleverna inte på förhand vet, hur diagramen och formeln av förhållande 

mellan kraft och acceleration ser ut. Eleverna ska plotta diagram där acceleration ligger 

på x-axeln och kraft ligger på y-axeln. Därefter ska eleverna med hjälp av diagram får ut 
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sambandet mellan kraft och accelerationen. Lärarens mål med laborationen formuleras 

som följer (se hela labbsinstruktionen i bilaga 3): 

”Eleverna ska befästa kunskaper om handhavandet av utrusningen 

och tillhörande beräkningar, befästa förståelse för att acceleration är 

förändring av hastighet per tidsenhet. Huvudsyftet är att de skall dra 

slutsatsen att det råder en direkt proportionalitet mellan den kraft som 

påverkar föremålet och den acceleration som utvecklas.”(L1) 

Lärarens mål med just denna induktiva laboration baseras på hens generella mål med 

induktiv laboration (se tabell 4 i avsnitt 4.2). Alltså att eleverna ska få fram det 

fysikaliska fenomenet, lära sig att använda utrustningen, öva på experiment färdighet 

samt repetera teorin. De två målen som läraren anser viktigast med laborationen är: mål 

1MI. att få fram sambandet mellan den kraft som påverkar ett föremål och 

accelerationen som utvecklas; mål 2MI. Att hantera utrustningen. Alltså att koppla ihop 

teori med praktik samt lära sig hantera utrustningen. Lärarens strategi för att nå målen 

med laborationen är att låta eleverna själva upptäcka sambandet mellan kraft och 

acceleration. För att hjälpa eleverna att klara laborationen, går läraren igenom 

labbsinstruktionen, som finns på tavlan, igenom steg för steg. Hen pekar också ut 

typiska praktiska fel som kan uppstå under laborationen. 

4.3.2 Laboration 2 - Deduktiv laboration - Massan→ Acceleration 

Denna laboration är hårt styrd och har styrningsgrad 3 (se tabell 1 i avsnitt 2.4) där 

uppgiften, metoden samt resultatet är givna. Den här laborationens uppställning och 

metod är densamma som vid den induktiva laborationen, skillnaderna mellan 

laborationerna är, att i denna laboration vet eleverna hur utrustningen fungerar och de 

vet redan sambandet mellan acceleration och massan (se labbsinstruktionen som helhet i 

bilaga 3). Resultatet är givet på förhand, läraren L1, menar att eleverna redan vet vad de 

ska komma fram till, hur acceleration och massan förhåller sig till varandra. Den 

kunskapen fick eleverna från lärarens genomgång under lektionen innan 

laborationstillfället. 

Målet med laborationen enligt läraren L1 är att: ”eleverna ska genom laborationen 

återställa sambandet mellan acceleration och accelererad massa sedan jämföra sitt 

resultat med teorin, konsolidera kunskapen om Newtons andra lag, behärska 

beräkningar i Excel, lära sig att linearisera icke-linjära grafer, lära sig om 

osäkerhetsuppskattningar och felsökning.” 

Läraren viktigaste mål med denna laboration är: mål 1MD. eleverna ska själva bekräfta 

teorin; mål 2MD.  sammanfatta hela momentet om Newtons andra lag. Läraren 

förväntar sig att det ska gå bra och eleverna kommer att se skillnaden i sambandet 

mellan kraft – acceleration och massa – acceleration. Läraren tror att eleverna ska hinna 

genomföra laborationen inom den utsatta tiden, men det är alltid något som faller 

utanför beräkningen, oavsett lärarens insats. Detta brukar vara det praktiska arbetet så 

ibland räcker tiden inte till. 

4.4 Enkätresultat 
Resultatet av frågorna gällande elevernas attityd till ämnet fysik och laboration, 

använder jag till att dela in eleverna i fyra grupper. Av alla tillfrågade tyckte 27 av 28 

att laborationerna var intressanta. Eftersom 27 av de 28 tillfrågade eleverna uppgett att 

laborationerna var intressanta och roliga, så kommer jag att utesluta, den elev som 
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tyckte att laborationerna var ointressanta, ur min undersökning. Grupperna kategoriseras 

som följer: 

• Grupp 1: Elever som själva tycker att de ha lätt för fysik och tycker att de har 

uppnått målet. 

• Grupp 2: Elever som själva tycker att de ha lätt för fysik, men inte tycker att de 

har uppnått målet. 

• Grupp 3: Elever som själva tycker att de ha svårt för fysik, men tycker att de har 

uppnått målet.  

• Grupp 4: Elever som själva tycker att de ha svårt för fysik och inte tycker att de 

har uppnått målet. 

4.4.1 Elevernas måluppfyllelse med den induktiva laborationen - Kraft → 
Acceleration 

I den här delen presenterar jag resultatet av elevernas måluppfyllelse i de två mål som 

läraren L1 tycker är viktigast med denna laboration: 

Mål 1MI: att få fram sambandet mellan den kraft som påverkar ett föremål och 

accelerationen som utvecklas. Resultatet av hur eleverna själva upplever att målet 

uppnåtts redovisas i figur 3 nedan. 

 

Figur 3. Fördelning av eleverna som själva tycker att de uppnått respektive ej uppnått målet 1MI 
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tycker själva att de inte har
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Grupp 3I: har svårt för fysik -
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uppnått målet.
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Hur fördelningen av eleverna ser ut i fråga om verklig måluppfyllelse redovisas i figur 4 

och 5 nedan. 

 

Figur 4. Elever som själva tycker sig uppnått 

målet 1MI, grupp 1I och 3I i figur 3. 

 

Figur 5. Elever som inte tycker sig uppnått målet 

1MI, grupp 2I och 4I i figur 3.

Läraren L1 kommenterar: ”eleverna hinner inte att noga bearbeta sina mätvärden samt 

analysera sina resultat, vilket gör att de inte kan dra någon bra slutsats.”, lärarens 

kommentar stämmer väl överens med mitt enkätsresultat, det är ungefär häften av 

klassen som inte hinner genomföra laborationen.  Trots att 12 elever (summan av grupp 

1I och 3I i figur 3) själva tyckte att de har uppnått målet. Var det bara 5 av dessa elever 

som kunde beskriva sambandet på ett korrekt eller något sånär korrekt sätt. Och det var 

endast 2 elever av hela klassen, som rätt kunde beskriva sambandet mellan acceleration 

och kraft. Bara 6 elever av hela klassen kunde ge en något sånär beskrivning av detta 

samband. Det betyder att bara 8 elever egentligen uppnår målet: att få ut sambandet 

mellan kraft och acceleration. En anledning är att ungefär hälften av hela klassen anger 

att de inte hinna genomföra hela laborationen, därför kan de inte få ut sambandet. En 

annan anledning är att 6 elever får fram fel samband eller ser fel samband, en tredje 

faktor är att bara ett fåtal av eleverna ägnade tid åt att analysera data (se figur 6).  

En intressant sak som enkätundersökning fick fram, är att av de elever som själva tycker 

att de inte uppnått målet, är det 3 elever som ändå kan formulera en rätt hyffsad slutsats. 

Detta kan bero på att de inte förstår måluppfyllelsen i laborationen och därmed inte 

heller förstår vad de kan beträffande måluppfyllelsen, andra faktorer kan också spela in 

men det kräver vidare undersökning. 

Mål 2MI: Att hantera utrustningen. 20 elever tycker själva att de uppnått målet och 

förstår hur utrustningen fungerar. Sammanställningen av vad eleverna ägnade mest tid 

åt under den induktiva laborationen baseras på fråga 7 i enkät 1EI och redovisas här i 

figur 6.  
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Figur 6. Diagramet visar vilka moment som eleverna ägnade mest tid åt i den induktiva laborationen 

Det är 18 elever som tycker att labbinstruktionen är lätt att förstå och 22 elever som 

tycker att laborationen är lätt att genomföra. Trots detta lägger eleverna förvånansvärt 

mycket tid på att genomföra mätningar och samla data, samt bearbeta/beräkna 

mätvärdena. Att det går åt så mycket tid för eleverna till dessa moment innebär att 

utrustningen används flitigt, vilket är en trolig orsak till att 20 elever själva tycker att de 

förstår hur utrustningen fungerar. Därmed tycker de sig ha uppnått målet att bättre 

förstå hur utrustningen fungerar. 

Sammanfattningsvis kan man säga att det målet som eleverna tycker själva att de ha 

uppnått med den induktiva laborationen är att lära sig hantera utrusningen. De flesta 

har svårt att själva få fram ett nytt samband genom en induktiv laboration, alltså klarar 

de inte målet att länka teori och praktik. 

4.4.2 Elevernas måluppfyllelse med den deduktiva laborationen - Accelerationens 
beroende av massan 

I den här delen presenterar jag resultatet av elevernas måluppfyllelse i de två mål som 

läraren L1 tycker är viktigast med denna laboration: 

Mål 1MD: att bekräfta sambandet mellan massan och accelerationen på ett föremål. 

Resultatet av hur eleverna själva upplever att målet uppnåtts redovisas i figur 7 nedan. 
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Figur 7. Fördelning av eleverna som själva tycker att de uppnått respektive ej uppnått målet 1MD 

Hur fördelningen av eleverna ser ut i fråga om verklig måluppfyllse redovisas i figur 8 

och 9 nedan. 

 

Figur 8. Elever som själva tycker sig uppnått 

målet 1MD, grupp 1D och 3D i figur 7. 

 

Figur 9. Elever som inte tycker sig uppnått målet 

1MD, grupp 2D och 4D i figur 7.

Summa av grupp 1D och 3D i figur 7 är 15 elever, dessa tycker själva att de har uppnått 

målet 1MD: att bekräfta sambandet mellan acceleration och massan av ett objekt. 

Enligt läraren L1 vet eleverna hur utrustningen fungerar och vilket sambandet ska bli, så 

förutsättningarna för eleverna att uppnå målet 1MD är goda, men resultatet blir inte som 

läraren förväntade sig. Det är bara 8 elever som kan beskriva sambandet och av dessa är 

det bara 4 som kan ge en helt korrekt beskrivning. Enligt läraren L1 är anledning till 

detta att: 

”Eleverna har inte tillräckligt med matematikkunskap och i detta fall 

är det potentiell funktion, därför blir det svårt för dem att analysera 

grafen och göra ett korrekt samband, men något som typ att 

accelerationen minskar när massan ökar och tvärtom bodde de 

kunna.” 
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Mål 2MD: Att sammansätta hela momentet om Newtons andra lag. Resultatet av (fråga 

10 i enkät 2ED) hur mycket mer, eleverna själva tycker att de har lärt sig, om Newtons 

andra lag i och med genomförandet av laborationen, redovisas i figur 10 nedan. 

 

Figur 10. Diagramet visar hur mycket mer eleverna har lärt sig om Newtons andra lag 

Sammanställningen av fråga 6 i enkät 2ED, vad eleverna ägnade mest tid åt under den 

deduktiva laborationen, redovisas här i figur 11 nedan.  

 

Figur 11. Diagramet visar vilka moment som eleverna ägnade mest tid åt i den deduktiva laborationen 

Resultatet visar att eleverna själva tycker, att de förstår Newtons andra lag bättre, 

genom att laborera, men det varierar hur mycket bättre, från mycket till lite grand (figur 

10). Utifrån elevernas kommentarer till, i vilket hänseende deras förståelse ökade, 

visade sig att elevernas förståelse blir bättre på olika sätt och inom olika delar av 

Newtons andra lag, till exempel så skriver eleverna: ”Jag blev bättre på att förstå 

uträkningarna; att se sambandet istället för att bara läsa om det; Jag förstå att det 

handlar om potensfunktioner”. Men ingen av eleverna kunde uttrycka Newtons andra 

lag i sin helhet. Detta stämmer överens med elevernas egen uppfattning om sin 

måluppfyllese. De klarar inte av att sammansätta Newtons andra lag, även om de vet att 

det är ett av lärarens viktigaste mål med denna laboration. 
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19 elever föredrar att ha teorigenomgången först och därefter laborationen, eftersom 

dessa elever tycker att det är bättre när de har med sig teorin till labben, för att det blir 

lättare att genomföra laborationen. Det är 16 elever (cirka 60 %) som rätt kan ange 

lärarens (L1) viktigaste mål med de två specifika laborationerna, både när det gäller den 

induktiva och den deduktiva laborationen. 

4.4.3 Sammanställning av enkätresultat/ målen som eleverna verkliga uppnår 

Sammanställningen av resultatet, vad eleverna ägnade mest tid åt under laborationerna 

(fråga 7 i enkät 1EI och 6 i enkät 2ED), visar att eleverna lägger mycket tid åt att 

genomföra mätningar, samla in data och beräkna resultat, trots att utrusningen ej är 

obekant för eleverna, samt att laborationsuppställningen, arbetsmetoden och 

uträkningarna är de samma i båda laborationerna. Slutsatsen av detta blir, att eleverna 

behöver öva mycket mer på sina färdigheter, i att hantera utrustningen, vilket i sin tur 

leder till mer effektiv insamling av mätvärden både snabbare och mer korrekta. Detta 

gäller vid alla typer av laborationer. 

Lärarens L1 viktigaste mål med den induktiva laborationen är att eleverna ska få fram 

sambandet mellan den kraft som påverkar ett föremål och accelerationen som 

utvecklas, medan i den deduktiva laborationen är målet att bekräfta sambandet mellan 

massan och accelerationen på ett föremål. Alltså eleverna ska kunna länka teori och 

praktik. Av de elever som själva uppger att de har lätt för fysik och själva tycker att de 

uppnått målen (grupp 1I respektive grupp 1D) och av de eleverna som uppger att de har 

svårt för fysik men ändå tycker sig uppnått målen (grupp 3I respektive grupp 3D), visar 

de sig att det är lika många i båda grupperna som verkligen har uppnått målet. Samma 

förhörhållande gäller för både den induktiva och den deduktiva laborationen. 

I både den induktiva laborationen och den deduktiva laborationen, har eleverna lika 

svårt att uppnå målet: att länka teori och praktik. Läraren L1 förväntade sig dock att 

eleverna skulle ha lättare att uppnå detta mål, vid den deduktiva laborationen än vid den 

induktiva laborationen. Två av de faktorer som läraren L1 pekar på, som gör att detta 

inte är fallet, är elevernas otillräckliga matematikkunskaper samt liten erfarenhet i att 

hantera pratiska problem. 

Det enda mål som eleverna verkligen uppnår med båda typerna av laboration är att 

bättre förstå hur utrustningar fungerar. Det finns andra mål som en stor del av eleverna 

själva tycker att de uppnår, i både induktiv respektive deduktiv laboration, men dessa 

mål är inte något av lärarens mål t.ex. att få fram ett bestämt värde. 

4.5 Efterföljande kommentar av läraren L1 
För att få ”feedback” av läraren fick hen chansen att kommentera laborationerna i 

efterhand. Läraren var besviken på laborationernas resultat, eftersom eleverna är bekant 

med och har jobbat med liknande utrustning tycker läraren att eleverna ägnar alldeles 

för mycket tid åt att sätta upp och iordningställa utrusningen. Läraren tycker att: 

”Eleverna har för liten erfarenhet med händerna och har svårt med att dra slutsatser 

från ett matematiskt perspektiv”.  Läraren tycker också att:” Det är många andra saker 

som eleverna måste öva på för att kunna utföra laborationerna på ett bättre sätt.” Hen 

förväntade sig att eleverna skulle ha ett bättre tillvägagångssätt i genomförande av den 

deduktiva laborationen och att bättre hantera mätmetoder. Men läraren blev besviken på 

resultatet vid den deduktiva laborationen, enligt hen har de flesta av eleverna inte blivit 

bättre på dessa moment. De har inte heller lärt sig någon procedur, om hen jämför 
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kunskapen hos eleverna efter deduktiva laborationstillfället med det induktiva 

laborationstillfället. 

5 Diskussion 

5.1 Sammanfattning av min undersökning 
Utifrån min litteraturgenomgång kan jag, sammanfattningsvis konstatera, det som min 

undersökning bekräftar, nämligen det att deduktiv laboration är betydligt vanligare än 

induktiv laboration. Den deduktiva laborationen föredrogs av både lärarna och eleverna 

som deltog i min undersökning. Anmärkningsvärt är att min undersökning påvisat en 

annan typ av laboration som ej nämns i min litteraturgenomgång. Denna typ av 

laboration har jag, i mitt arbete, valt att kalla ”sekventiell” laboration. Den sekventiella 

laborationen består av valda delar ur både deduktiv och induktiv laboration. Dessa delar 

sätts samman av lärarna i en viss bestämd ordning. I en sekventiell laboration får 

eleverna möjligheter att öva på att utföra hela laborationsprocessen under lärarens 

ledning. Då har eleverna större chans att klara av både de praktiska och teoretiska 

momenten. På så sätt skapas nya kunskaper genom egna erfarenheter under 

laborationens gång. 

Resultatet av min undersökning, som belyser lärarnas allmänna mål (se tabell 3 i avsnitt 

4.2) med den induktiva och den deduktiva typen av laboration, ligger i linje med de 

tidigare forskningsrapporter som Hult (2000); Sjøberg (2010) och Welzel et al., (1998) 

gjort (se tabell 2 i avsnitt 2.5).  

En stor del av eleverna som deltog i min undersökning vet vilka mål som läraren L1 har 

med de två specifika laborationerna och vill gärna uppnå dessa. Så det pekar på att 

läraren och eleverna inte har olika mål med laboration, som Niedderer et al. (2002) får 

fram i sin undersökning. Det som händer är i själva verket att eleverna ej klarar att nå 

målen. Vad eleverna klarar är att få fram ett bestämt värde, men kan inte använda det 

bestämda värdet, för att få fram det fysikaliska sambandet som ligger bakom. Detta 

pekar också Lunetta (1998) på i sin forskning. 

Även om lärarens (L1) huvudmål med laborationerna, är att eleverna ska kunna koppla 

ihop teori och praktik, är det viktigt att eleverna kan bygga upp sina färdigheter och sin 

vana i att använda tekniker som brukas i vetenskapligt arbete. Anledningen till att 

eleverna inte uppnår lärarens (L1) viktigaste mål med de båda typerna av laboration är 

många. En av anledningarna som belyses i min undersökning är att eleverna lägger 

mycket tid på att hantera utrustningen och ta mätvärden. Den bilden har visat sig 

tidigare i en undersökning som gjordes av Nieddere et al. (2002).  

Undersökningen pekar på att ett av lärarnas viktigaste mål med de tre olika typerna av 

laborationer, induktiv, deduktiv och sekventiell, är att eleverna ska kunna koppla ihop 

teori och praktik. Detta är i överensstämmelse med fysiklärarna i en undersökning som 

gjordes i sex EU länder av Welzel et al. (1998)  framkommit nämligen att koppla teori 

till praktik är viktigaste. Skillnaden mellan målen i induktiv laboration respektive 

deduktiv laboration kan man kortfattat beskriva så här: att upptäcka ny teori i induktiv 

laboration och i deduktiv laboration bekräfta teori. Eleverna som deltog i min 

undersökning visade sig ha svårare, att själva få fram och upptäcka nya fysiklagar från 

sina resultat än att bekräfta redan givna lagar, vilket Sjøberg (2010)  också visar. 

Resultatet i min undersökning pekar på att eleverna uppnår målet, att koppla teori till 

praktik, lite bättre vid en deduktiv laboration än vid en induktiv laboration. Men 

skillnaden är liten. Anledningen till att målet inte nås i lärares (L1) laborationer är, 
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enligt lärare L1, att eleverna inte har tillräckligt med förkunskaper i matematik. Det gör 

att det blir svårt för eleverna, att tillgodogöra sig fysiklagarna på ett matematiskt sätt. 

En annan anledning, som min undersökning belyser, är att eleverna inte kan hantera 

utrustningen på ett sätt som läraren förväntar sig. Detta i sin tur visar, att eleverna 

behöver flera tillfällen och mer tid till att öva på hanteringen av utrustningen, samt en 

del tekniker som är behäftade med den hanteringen. Sammantaget har eleverna, som 

deltog i min undersökning, inte lärt sig någon narturvetenskalig procedur genom 

laborationen, som Beney och Séré (2002) också visade på (se 2.5). Å andra sidan kan 

laborationer öka elevernas intresse för de praktiska momenten, vilket de flesta av 

eleverna i den av mig undersökta klassen också angett. De tillägger också att 

laborationer är både intressanta och roliga att göra. 

Så vad har eleverna lärt sig av laborationerna? Min undersökning befäster att lärdomen 

till stor del utgörs av praktiska och experimentella färdigheter, närmare bestämt att 

bättre förstå sig på viss utrustning samt uträkning, vilket också Beney & Sérés (2002) 

undersökning visade. Enligt ett konstruktivism synsätt, ska eleverna analysera 

laborationerna med hjälp av sina tidigare erfarenheter. Men eleverna i den klassen som 

jag undersökte, hade inte tillräckligt med erfarenhet. I detta fall brist på matematisk 

kunskap, så det blir nästan omöjligt för eleverna att analysera grafen som de har fått 

fram, eftersom de inte vet vad de ska titta efter. Målet kan då inte heller uppnås. 

Vid de två laborationstillfällen som jag undersökte var laborationerna hårt styrda, av 

läraren. Detta tillvägagångsätt beskriver Lunetta (1998) som att eleverna får receptet av 

läraren om hur laborationen ska genomföras. Även om läraren L1 i den induktiva 

laborationen använde sig av en slags ”discovery” metod, var det i verkligheten så att 

både den induktiva och den deduktiva laborationen var så hårt styrda. Att eleverna inte 

gavs någon möjlighet att i sin helhet genomföra laborationsprocessen framförallt 

planeringsdelen, vilket gör att dessa laborationer ej når läroplanens mål (se avsnitt 2.1).  

5.2 Undersökningens validitet och reliabilitet 
Att lärarna som valts ut till undersökningen jobbar på samma skola och är kollegor, kan 

bli till en nackdel, då de kanske har påverkat varandra till att anpassa sig till ett likartat 

undervisningssätt. Det kan också ha blivit mindre skillnad i svaren, på grund av det låga 

antalet respondenter. En lång yrkeserfarenhet, vilket alla fyra intervjuade lärarna har, 

kan ju också i hög grad påverka deras syn på användandet av laboration. Vid hälften av 

intervjuerna med lärarna användes ytterligare följdfrågor, för att få fram utförligare 

svar. Och alla lärarna gjorde intryck av att ha en önskan att besvara frågorna så 

ingående som möjligt, även om spontaniteten varierade.  

För att göra reliabilitet så hög som möjligt, genomfördes intervjuerna på ett så likartat 

sätt det gick och frågorna var utformade så att minsta möjliga missförstånd uppstod. 

Frågorna visade sig inte heller vara otydliga eller svåra att förstå för lärarna. Att lärarnas 

synpunkter kring de centrala intervjufrågorna klart framkom, kan tolkas som att 

intervjuerna var av tillräckligt god kvalitet. I den del av intervjun som tar upp lärarnas 

uppfattning och åsikter kring deras val av laborationstyp, kan validiteten vara svår att 

kontrollera med någon annan metod. I den andra delen av intervjuerna, den som 

inbegriper vilken typ av laboration, som lärarna använder mest i sin undervisning, kan 

validiteten kontrolleras med hjälp av enkätmetoden. 

Metoden att med hjälp av enkäter göra en undersökning, ger under en kort tid ett stort 

antal svarande, vilket kan ge ett betydande underlag för analys (Patel & Davidsson, 
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2011). Underlaget må vara stort men informationen går inte nödvändigtvis på djupet 

enligt Johansson & Svedner (2010). Författarna säger också att missförstånd sker, så 

frågor lämnas obesvarade eller är man inte så noga vid besvarandet av enkäten, vilket 

kan ge en låg tillförlitligheten och detta kan i sin tur ha en negativ effekt på den följande 

analysen. Jag upptäckte, under bearbetningen av data, att alla enkäter inte var 

fullständigt besvarade, då märkbart vid öppna frågor. Även om enkäterna som användes 

var helt standardiserade och strukturerade, samt frågorna var formulerade med vanliga 

enkla och begripliga ord för eleverna och därför i högsta grad användavänliga, så 

betyder ju inte det, att de är helt oavhängiga den situation där undersökningen sker. 

En förstudie kan användas och prövas ut på en grupp som liknar undersökningsgruppen 

enligt Patel & Davidsson (2011). Uppsåtet med en pilotstudie, är att göra enkätfrågorna 

bättre och därigenom öka validiteten, en sådan förstudie gjordes på tre elever som läser 

naturvetenskapliga programmet vid en annan skola. 

5.3 Tankar inför mitt framtida yrke 
Undersökningsresultaten visar att eleverna inte kunde uppnå lärarens (L1) mål med 

laborationerna. Undersökningsresultaten visar också att eleverna inte lärt sig särskilt 

mycket av laborationerna, är laborationen fortfarande en viktig del i 

fysikundervisningen. Laborationerna är meningsfulla tycker jag, för att variera 

undervisningen och väcka intresse hos eleverna. Att i laboration demonstrera och 

klargöra de fysiska fenomenen för eleverna, från en annan vinkel, ger en variation till de 

teoretiska genomgångarna. Kombinationen teori och praktik ökar elevernas motivation 

sakta men säkert, vilket jag själv kan se i min studie.  

Att uppnå laborationens mål, beror inte bara på eleverna, det beror också mycket på 

lärarens. Som lärare måste man fundera på laborationens upplägg, de tekniker som 

används och anpassa, till elevernas nivå både kunskapsmässigt och i förhållande till 

deras färdigheter. Att känna till elevernas intresseområden och anpassa de praktiska 

momenten till deras aktuella intresseområde kan också ge en bra effekt. 

Laboration kan användas på olika sätt, inom olika område, med olika styrningsgrad. 

Den sekventiella laboration, som användes av lärarna i min undersökning, där eleverna 

får lära sig både utifrån ett empirisk synsätt att bekräfta teori, och ett konstruktivistisk 

synsätt, att eleverna med hjälp av lärarens ledande frågor samt den teorin som de just 

har bekräftat i den föregående delen, komma vidare till en ny slutsats. Denna typ av 

laboration tror jag är bäst för eleverna. 

5.4 Fortsatt undersökning 
Att undersöka effekten av den nya typen av laboration, den jag kallar ”sekventiell 

laboration” ingår inte i min undersökning. Men jag tror att denna typ av laboration 

skulle kunna visa sig meningsfull för eleverna. Jag anser att den underlättar för eleverna 

och ökar chanserna för dem att uppnå målen, men mer undersökning krävs för att 

bekräfta min hypotes. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjufrågor 

Del 1 - Till alla fyra lärarna om allmän laboration 

1. Hur länge har du jobbat som fysiklärare? 

2. Vilka fysikkurser undervisar du? 

3. Vilka laborationer har du valt för denna termin respektive nästa termin? 

4. Vilka av de laborationerna är deduktiv respektive induktiv? 

5. Vilken typ av laborationer (induktiv/deduktiv) använder du mest? Vilken typ av 

laboration är vanligast anser du i dagen fysikundervisning? 

6. Varför använder du fler deduktiv laboration mer än induktiv laboration (tvärtom 

eller lika mycket)? 

7. Vad är din syn på induktiva laborationer? 

8. Skulle du vilja eller gör andra typer av laborationer?(Finns någon laboration som 

du tycker att det ligger emellan av deduktiv och induktiv?) 

9. Vad är målet med fysiklaboration i allmänt? 

10. Vad är ditt mål med deduktiv laboration respektive induktiv? 

11. Vad är det som styr dit val de laborationerna? Vad tänker du när du väljer? 

12. Kan du komma på situation då laboration inte är lämpligt? 

13. Uppfattar du att eleverna tycker om laborationer och att de trivs? 

 

Del 2 - Till lärare L1 om de två specifika laborationerna: 

14. Vilka mål har du med just med laboration? 

15. Vad gör du för att nå dina mål och tar du upp målen? (hur förmedlas 

labbinstruktionen till eleverna) 

16. Vad tror du eleverna lär sig av denna laboration? 

17. Tycker du att eleverna får tillräckligt med laborationen? (tid, utrustning…) 

18. Hur bedömer du elevernas måluppfyllelse i samband med denna laboration? 

19. Hur är dina förväntningar om att nå dina mål med den här laborationen? 



  
 

II 
 

Bilaga 2: Enkät 

Enkät 1EI - Till induktiv laboration: Kraft → Acceleration 

Namn: ..............................  

Enkät – fysik och laborationer 

Tack för din medverkan/Hang Luu 

Kom ihåg att jag behöver ditt namn för att kunna använda mig av nästa enkät i min 

efterföljande undersökning. Namnet kommer att klippas bort och dina svar kommer att 

vara fullständigt anonyma. Jag skulle uppskatta om du tar dig tid på att svara på 

enkäten. 

 

1. Tycker du att du har lätt för fysik? 

☐mycket lätt ☐lätt ☐ svårt ☐mycket svårt 

2. Vad tycker du om de praktiska laborationerna i fysik? 

☐mycket tråkiga ☐tråkiga ☐ roliga ☐mycket roliga 

3. Var denna laboration intressant? 

☐mycket intressant ☐intressant ☐ ointressant ☐helt ointressant 

På vilket sätt var laborationen intressant eller ointressant: ..........................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

4. Var denna laborationsinstruktion lätt att förstå? 

☐mycket lätt ☐lätt ☐ svårt ☐mycket svårt 

5. Var det lätt att genomföra denna laboration? 

☐mycket lätt ☐lätt ☐ svårt ☐mycket svårt 

6. När du laborerat färdigt, har du förstått vad denna laboration hade för syfte, 

anser du? 

☐ja ☐nej ☐vet ej 

Om ja, vilket syfte: .......................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

7. Vad ägnade dig mest tid åt? (kryssa gärna flera alternativ!) 

☐Vid starten för att förstå ☐ bearbeta/beräkna resultat 

☐ hantera utrustningen ☐ analysera data och dra slutsatser 

☐ genomföra mätningar och samla data 

8. Under vilket/vilka moment av denna laboration behövde du mycket stöd av 

läraren? (kryssa gärna flera alternativ!) 

☐Vid starten för att förstå ☐ bearbeta/beräkna resultat 

☐ hantera utrustningen ☐ analysera data och dra slutsatser 

☐ genomföra mätningar och samla data 
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9. Mål med denna laboration (kryssa ett eller flera alternativ) 

Mål alternativ 
Jag tror att läraren 

har detta som mål 

Jag vill gärna 

uppfylla detta mål 

Jag har uppfyllt 

detta mål  

Få fram ett nytt 

samband/förhållande 
   

Bättre förstå hur 

utrustningen fungerar 
   

Få fram ett bestämt 

värde 
   

Fördjupa förstå i 

acceleration 
   

Öka intresset för 

fysik 
   

Lära sig hur man 

matematisk 

undersökning 

   

Lära sig att hantera 

systematiska fel 
   

Träna sig 

grupparbete 
   

Annat: 

   

 

10. Var det lätt att dra slutsats av denna laboration? 

☐ja ☐nej  

Om nej, på vilket sätt vad det svårt: .............................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Om ja, vad har du kommit fram: ..................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

11. Kan du beskriva vad laborationen handlade om? 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

12. Vad har du lärt dig i så fall mer om acceleration? 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  
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Enkät 2ED - Till deduktiv laboration – Accelerations beroende av massan 

Namn: ..............................  

 

Enkät – fysik och laborationer  

Tack för din medverkan/Hang Luu 

Kom ihåg att jag behöver ditt namn för att kunna använda mig av den förra enkäten i 

min undersökning. Namnet kommer att klippas bort och dina svar kommer att vara 

fullständigt anonyma. Jag skulle uppskatta om du tar dig tid på att svara på enkäten. 

 

1. Var denna laboration intressant? 

☐mycket intressant ☐ intressant ☐sådär intressant ☐ ointressant 

☐helt ointressant 

På vilket sätt var laborationen intressant eller ointressant:...........................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

2. Var denna laborationsinstruktion lätt att förstå? 

☐mycket lätt ☐lätt ☐halvsvårt ☐ svårt ☐mycket svårt 

3. Var det lätt att genomföra denna laboration? 

☐mycket lätt ☐lätt ☐halvsvårt ☐ svårt ☐mycket svårt 

4. När du laborerat färdigt, har du förstått vad denna laboration hade för syfte, 

vad anser du? 

☐ja ☐nej ☐vet ej 

Om ja, vilket syfte hade den: ........................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

5. Vilken typ av laboration föredrar du? 

☐Laboration kommer efter lektioner som handlar om samma sak. 

☐Laboration kommer före lektioner som handlar om samma sak. 

Motivering:  ..................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

6. Vad ägnade du mest tid åt? (kryssa gärna flera alternativ!) 

☐vid starten för att förstå ☐ bearbeta/beräkna resultat 

☐ hantera utrustningen ☐ analysera resultatet och bestämma 

sambandet 

☐ genomföra mätningar och samla data 

7. Under vilket/vilka moment av denna laboration behövde du mycket stöd av 

läraren? 

(kryssa gärna flera alternativ!) 

☐vid starten för att förstå ☐ bearbeta/beräkna resultat 

☐ hantera utrustningen ☐ analysera resultatet och bestämma 

sambandet 

☐ genomföra mätningar och samla data 
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8. Mål med denna laboration (kryssa ett eller flera alternativ) 

Mål alternativ 
Jag tror att läraren 

har detta som mål 

Jag vill gärna 

uppfylla detta mål 

Jag har uppfyllt 

detta mål  

Bekräfta förhållandet 

mellan acceleration och 

massan 

   

Behärska beräkningar i 

Excel 

   

Sammanställa kunskap 

om Newtons andra lag. 

   

Lära sig knyta ihop 

mätdata grafiskt 

   

Drar slutsatser av 

grafen 

   

Lära sig att hantera 

felsökning och 

osäkerhetuppskattningar 

   

Få fram ett bestämt 

värde 

   

Förstå bättre om hur 

utrustningar fungerar 

   

Öka intresset för fysik 
   

Träna sig grupparbete 
   

Annat:    

 

9. Var det lätt att bestämma sambandet mellan acceleration och massan? 

☐mycket lätt ☐lätt ☐halvsvårt ☐ svårt ☐mycket svårt 

På vilket sätt vad det svårt: ...........................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Beskriv sambandet: ......................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

10. Hur mycket tycker du att denna laboration ökar din förståelse om Newtons 

andra lag? 

☐jätte mycket ☐ mycket ☐ ganska mycket ☐ lite grand ☐ inte alls 

Vad ökade din kunskap i så fall med:  ..........................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

11. Kan du beskriva vad denna laboration handlade om? 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  
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Bilaga 3: Laborationsinstruktion 

Induktiv laboration: Kraft → Acceleration 

Mål: Att ta reda på hur accelerationen för en given massa varierar med den 

accelererande kraften. 

1. Ställ upp utrustningen enigt bänken på sidan. 

2. Se till att du vet hur accelerationen beräknas. 

3. Variera dragkraften med hjälp av vikten mellan 20g - 260g med totalt minst 5 

mätningar. Samla värdena i tabell. 

OBS! Släden måste vara balanserad. 

OBS!! Den totala vikten måste vara konstant. 

4. Använd digitalt verktyg (Excel) och plotta 

 

 

 

 

 

 

 

5. Mät även mtot. 

 

 

 
Lärarens sammanfattning av laborationen: 

𝑎 =
𝐹

𝑚
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 

F 

a 

F 

a = k. F
1 



  
 

 VII   

Deduktiv laboration: Accelerationens beroende av massan 

1. Ställ upp utrustningen enligt exemplet 

2. Låt dragkraften vara konstant 

3. Variera massan från maximalt 240g + slädens vikt + ”drag vikten” ned till slädens 

vikt + ”drag vikten” (minst 6 mätningar) 

4. Använd tabeller och beräkningar i Excel 

5. Plotta en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lärarens sammanfattning av laborationen: 

𝑎 = 𝑘
1

𝑚
         𝑎 = 𝑘. 𝑚−1 

Potensfunktion: 𝑦 = 𝑘. 𝑥𝑛 

Hypotes: acceleration förväntas vara omvänt prop. mot massan och grafen ska se ut: 

 

 
Figur 12. exempel av graf om förhållandet mellan massan och acceleration 
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