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Fysiklaborationer i fokus  
En kvalitativ studie av fysiklaborationer ur ett lärarperspektiv  
 
Physics laboratory work in focus 
A qualitative study of physics laboratory work from a teacher perspective 

 

Abstrakt 
Denna studie undersöker vilka syften lärare har med sin laborativa undervisning i fysik på 
gymnasiet samt om det finns några faktorer som kan vara till hjälp för att skapa eller utvärdera 
laborationer utifrån de syften som lärarna har. Fyra gymnasielärare intervjuades och de fick 
utvärdera sex utvalda laborationer. De faktorer som undersöktes och kvantifieras som 
parametrar var huruvida laborationen är kvalitativ/kvantitativ, induktiv/deduktiv, 
praktisk/teoretisk, laborationens frihetsgrad, vardagsrelevans, hanterbarhet, begriplighet, 
tidseffektivitet, omfattning samt hur laborationen påverkar elevernas motivation.  

Resultatet indikerar att lärare har flera olika syften med sin laborativa undervisning i fysik 
på gymnasiet. Bland dessa syften nämns att eleverna ska lära sig naturvetenskapliga 
arbetsmetoder, få bättre begreppsförståelse och att verifiera teori. Det visade sig finnas 
samband mellan tidigare nämnda faktorer såsom att en kvantitativ laboration tenderar att 
också vara deduktiv och att en kvalitativ laboration tvärtom oftare är induktiv. I analysen av 
resultatet ges exempel på fall både när lärare är överens och inte överens om såväl 
laborationers syften som faktorer och i sina argument. 
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1 Inledning 

Laborationer förekommer som en naturlig del av fysikundervisningen och det är ofta detta 
moment som elever ser fram emot, eftersom de då får testa alla teorier och samband som 
annars kan verka abstrakta. Under min praktikperiod frågade jag elever hur de tycker att en 
ideal fysiklaboration ska se ut och de svarade ofta något i stil med att en laboration ska vara 
rolig, häftig och gärna ge svar på något som man undrar över. Den får inte vara för svår, men 
inte heller för lätt och den måste vara kopplad till det fysikinnehåll som de håller på med just 
då. Med andra ord bör en fysiklaboration väcka nyfikenhet, befästa kunskap och ge elever 
mer förståelse för hur fysiken fungerar. Så hur gör läraren egentligen för att utforma en sådan 
laboration?  

Det här arbetet försöker besvara den frågan genom att dels undersöka vilka syften som 
lärare har med sin laborativa undervisning i fysik och dels genom att undersöka vilka faktorer 
som kan göra en laboration till en meningsfull och lärorik undervisningssekvens som eleverna 
minns på ett positivt sätt.  

 
1.1 Syfte 
Syftet med den här studien är att undersöka hur lärare arbetar med fysiklaborationer i 
gymnasiet samt undersöka om det finns några faktorer som kan underlätta att värdera och/eller 
skapa laborationer som främjar elevernas lärande.  
 
1.2  Frågeställningar 

Utifrån studiens syfte och den bakgrund som ges i kapitel 2 kan följande frågeställningar 
formuleras: 

1. Vilka syften har lärare med laborationer i sin undervisning? 
2. Finns det några parametrar som kan hjälpa lärarens val och utformning av 

laborationer? Vilka parametrar är lärare överens om, och är de i så fall överens av 
samma skäl? 

3. Kan laborationer klassas som bra eller dåliga? 
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2 Bakgrund och tidigare forskning 
 
I följande kapitel beskrivs hur den laborativa undervisningen är en central del i kursplanen 
för fysik. Den forskning som finns med avseende på laborationers syften presenteras också 
samt vilka faktorer som påverkar eller speglar syften med laborationer. Faktorerna 
kvantifieras senare som parametrar. 

2.1 Det centrala innehållet 

I kursplanen för fysik återkommer den laborativa undervisningen ett flertal gånger, vilket kan 
tolkas som att laborationer är en väsentlig del av fysikundervisningen i skolan. Den allmänna 
texten om vad fysik som ämne handlar om uttrycker det som att fysiken ”utifrån systematiska 
observationer och experiment strävar efter att finna grundläggande principer som kan 
uttryckas matematiskt i modeller och teorier” (Skolverket, 2011b).  

Under ämnets syfte görs det klart att undervisningen ska innehålla laborationer där elever 
får träna på att planera egna laborationer. Undervisningen ska innefatta naturvetenskapliga 
arbetsmetoder där elever får möjlighet att formulera och	söka svar på frågor. Elever ska också 
få möjlighet att planera och utföra observationer och experiment samt utveckla en förmåga att 
bearbeta, tolka och kritiskt granska resultat och information. Vikten av datorstödd utrustning 
uttalas också (Skolverket, 2011b). 

Kursplanen uttrycker även fem förmågor som eleverna ska få möjlighet att utveckla genom 
undervisningen och den tredje är kopplad till den laborativa undervisningen. Eleverna ska 
genom undervisningen i fysik ges förutsättningar att utveckla förmåga att planera, genomföra, 
tolka och redovisa experiment och observationer. Undervisningen ska dessutom ge möjlighet 
att utveckla en förmåga att hantera material och utrustning (Skolverket, 2011b). 

Vid närmare betraktelse av det centrala innehållet för den specifika kursen Fysik 1, finns 
det ytterligare information som rör den laborativa undervisningen under rubriken ”fysikens 
karaktär, arbetssätt och matematiska metoder”. Undervisningen ska behandla följande: 

 
• ”Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier 

och modeller.” 
• ”Planering och genomförande av experimentella undersökningar och observationer samt 

formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.” 
• ”Bearbetning och utvärdering av data och resultat med hjälp av analys av grafer, enhetsanalys 

och storleksuppskattningar.”   

• ”Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess och felkällor.” 
(Skolverket, 2011b, 3). 

 
Laborationer är alltså en stor del av undervisningen i fysik, men det står inte på vilket sätt 

de ska implementeras i undervisningen. Detta är något som är upp till läraren att bestämma 
själv. Det finns också gymnasiegemensamma mål som ska främjas i fysikundervisningen, där 
exempelvis stimulera förmågor som kreativitet, nyfikenhet och fantasi kan tänkas kopplas 
samman med laborationer, eftersom dessa är praktiska och eleverna då kan ges möjlighet att 
vara kreativa (Skolverket, 2011a, 1ff).  
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2.2 Laborationens syften 

Det räcker inte att ha med praktiska delar i undervisningen enbart för att uppfylla kraven i 
läroplanen utan det krävs ett noga genomtänkt syfte med en laboration för att den ska leda till 
lärande. Om laborationen inte har ett tydligt syfte som gör att eleverna kommer ihåg 
laborationen och dess innehåll efteråt så blir det ofta ett slöseri med tid. Laborationens 
”effektivitet” kan sägas vara ett mått på hur ”bra” laborationen är (Havlicek, 2015). I följande 
delkapitel beskrivs vilka syften som lärare kan ha med sin laborativa undervisning för att nå 
ett lärande hos eleverna.  
 
2.2.1 Skillnad mellan mål och syfte 
Det finns ett flertal syften med den laborativa undervisningen i skolan. Dels kan syftena med 
laborationer ses som ett lärandemål, dels som ett kvalitetsmål för eleverna. Lärandemålen är 
inriktade dels mot att uppfylla de mål som finns i ämnets syfte och centrala innehåll och dels 
mot att eleverna ska få möjlighet till fler representationsformer av fysikaliska begrepp samt 
praktisera teori. Kvalitetsmål å andra sidan inbegriper mer hur eleverna uppfattar laborationer, 
till exempel hur elevernas motivation påverkas av en laborativ undervisning (Hart m.fl., 2000; 
Andersson, 2011). 

Det finns också en viss skillnad mellan en laborations mål och en laborations syfte. Med 
en laborations syfte menas lärarens avsikter med aktiviteten när läraren bestämmer sig för att 
använda den med en specifik klass och vid ett specifikt tillfälle. Det är oftast de pedagogiska 
avsikterna som avspeglas här, främst skälen till hur laborationen är utformad och hur 
laborationen tänks resultera i en utveckling av elevernas lärande (Hart m.fl., 2000). Tidpunkt, 
elevgrupp, klasstorlek, utrustning och så vidare är alla faktorer som spelar in när det kommer 
till vilka pedagogiska syften en lärare har med laborationer och om de infrias eller ej 
(Andersson, 2011). Målen med den laborativa undervisningen är däremot ofta kopplade till 
det specifika fysikinnehållet. En laboration kan till exempel ha som mål att verifiera 
Arkimedes princip, medan syftet snarare besvarar frågor som varför det är en verifierande 
laboration och inte en inducerande, hur laborationen kommer att kopplas samman med övrig 
undervisning och hur eleverna kan ha nytta av aktiviteten. Målet beskriver alltså vad som 
händer i laborationen i sig, medan syftet beskriver på vilket sätt laborationen resulterar i 
elevernas lärande (Hart m.fl., 2000).  

Fortsättningsvis är det denna definition av en laborations syften som kommer att vara 
aktuell för denna studie. 
 
2.2.2 Vilka syften har lärare med laborativ undervisning? 
Tidigare forskning visar att det finns en hel del syften som lärare kan ha med sin laborativa 
undervisning, bortsett från de fysikinnehållsmässiga målen. Feynman (1998) formulerar fem 
syften som fysikläraren bör ha i åtanke vid planerande och utförande av laborationer. Dessa 
syften har tagits fram på eftergymnasial nivå, men kan ändå ses som relevanta för den 
laborativa undervisningen på gymnasiet. Däribland ingår: experimenterandets konst (the art 
of experimentation), laborativ och analytisk förmåga (experimental and analytical skills), 
begreppsinlärning (conceptual learning), grunderna för fysikvetande (understanding the basis 
of knowledge in physics) samt elevers förmåga att lära tillsammans (developing collaborative 
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learning skills) (Feynman, 1998). 
Flera av dessa aspekter skulle kunna ses som både ett syfte och ett mål utifrån de 

definitioner som är introducerade. Till exempel är grunderna för fysikvetande mer ett mål än 
ett syfte, eftersom lärare i detta fall utformar laborationen så att den går ut på att eleverna lär 
sig hur experiment går till, alltså hur den naturvetenskapliga karaktären är. Detta mål har inga 
tydliga pedagogiska syften. Eftersom denna studie riktar in sig på syften med laborationer i 
undervisningen tas enbart denna sida upp. Experimenterandets konst syftar på att lärare hela 
tiden gör en medveten avvägning mellan laborationer som eleverna medverkar i och 
lärarledda demonstrationer. Den så kallade öppenheten i en laboration påverkar resultatet på 
den, eftersom ju mer eleverna får bestämma själva, desto mer osäkert kan genomförandet och 
därmed resultatet bli. Under detta syfte ingår också hur elever genom att utföra laborationer 
själva får ”upptäcka” fysikaliska fenomen, så kallade inducerande laborationer, vilka 
medverkar till en lärandeprocess. Under syftet laborativ och analytisk förmåga är det istället 
lärarens val av utrustning som står i fokus. Datorer kan till exempel effektivisera laborationen 
i och med ritprogram och mätinstrument som ritar grafer direkt på skärmen. Läraren kan också 
ha som syfte att eleverna ska få större begreppsförståelse, eftersom praktiskt arbete ofta ger 
en aktiv inlärning. Att läraren har som syfte att eleverna ska utveckla en förmåga att lära 
genom samarbete härrör sig från forskning som visar att inlärning inte bara är en kognitiv 
process utan också en process som sker vid interaktion med andra individer (Feynman, 1998; 
Ekstig, 1990). 

Det finns fler syften som lärare kan ha med laborationer än de Feynman (1998) räknar upp. 
Till exempel kan ett syfte vara att realisera vetenskapliga fenomen, med andra ord kan läraren 
vilja verklighetsförankra ett innehåll för eleverna genom en laboration. Elever skiljer ofta på 
”riktig” fysik och skolfysik, eftersom de sällan ser hur den fysik de lär sig i skolan är 
applicerbar på verkliga områden. Att då försöka visa elever hur teori och verklighet hör ihop, 
kan medföra att deras motivation till att vilja lära påverkas positivt (Havlicek (2015). Elevers 
motivation kan därmed räknas som ytterligare ett syfte, liksom att laborationer ska få elever 
att känna att de får ett meningsfullt lärande (Hult, 2000).  

Det är inte helt lätt att definiera vad som menas med ett meningsfullt lärande, eftersom det 
är högst individuellt. Att ens prata om en känsla av meningsfullhet är komplicerat i sig, 
eftersom det kanske inte alltid handlar om kunskap utan om att känna sig intresserad eller 
motiverad till att göra någonting, vilket inte är detsamma som att lära sig något. Men sett 
utifrån perspektivet att eleverna känner att de lär sig någonting nytt som kan knytas till den 
kunskap de redan har, s.k. assimilering, kan laborationen utifrån forskning räknas som 
meningsfull. Alltså räcker det inte att ”återupptäcka” eller att verifiera fakta som enda syfte 
för en laboration, syftet bör i så fall vara att lära sig naturvetenskapens karaktär eller att lära 
sig förmågan att uppskatta osäkerhet hos olika mätinstrument osv. om laborationen ska räknas 
som meningsfull för eleverna. Hult (2000) menar att ett meningsfullt lärande sker om den 
lärande uppfattar det som ska läras som relevant och intressant samt om det är hämtat från 
verkligheten och om det är förankrat i det eleven redan vet. Brist på tid påverkar ett 
meningsfullt lärande negativt, eftersom eleverna bör ges tid så att den nya kunskapen 
tillsammans med den gamla ska kunna bilda nya tankestrukturer. Ytinlärning såsom att enbart 
memorera begrepp utantill bör omöjliggöras för att uppnå ett meningsfullt lärande (Hult, 
2000; Havlicek, 2015). Det är sällan som en laboration helt uppfyller kraven för ett 
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meningsfullt lärande, men om de uppfylls leder det till att laborationen är ett ovärderligt inslag 
i undervisningen, eftersom eleverna är aktiva och de har möjlighet till djupinlärning (Hult, 
2000).  

Havlicek (2015, 148) resonerar på liknande sätt som Hult i frågan om laborationers 
meningsfullhet. Han menar att det inte bara räcker att ha med praktiska delar i undervisningen 
utan att det krävs ett noga genomtänkt syfte med en laboration. Om laborationen inte har ett 
tydligt syfte som gör att eleverna kommer ihåg laborationen och dess innehåll efteråt så är det 
ett slöseri med tid. Därför kan man prata om laborationens ”effektivitet” som ett mått på hur 
”bra” laborationen är (Havlicek, 2015). 

Att det är mer än en laborations innehåll som påverkar vilket syfte den har är inte ovanligt, 
menar Björn Andersson (2011). Tidpunkt, elevgrupp, klasstorlek, utrustning och så vidare är 
alla faktorer som spelar in när det kommer till vilka syften en lärare har med laborationer och 
om de infrias eller ej. 

2.3 Vilka faktorer beskriver en laborations utformning? 

Lärare kan ha ett flertal syften med sin laborativa undervisning. Beroende på vilka syften en 
viss laboration har så är den utformad på olika sätt. Det finns vissa faktorer som läraren 
behöver ta hänsyn till vid utformning av laborationer för att uppnå ett visst syfte. Till exempel 
spelar det roll för det pedagogiska syftet om laborationen är verifierande eller inducerande. 
Det spelar också roll vilken utrustning som används samt om laborationen ska vara given eller 
öppen. Till varje sådan faktor kan vi försöka definiera en eller flera parametrar som 
representerar faktorn genom en kvantifierbar skala. Parametrarna kan dels ses som ett verktyg 
för att utforma laborationer och dels för att utvärdera och analysera laborationer för att se om 
de passar in i undervisningen. Parametrarna kan alltså användas som ett stöd för att underlätta 
för lärarna att välja, utforma eller utvärdera laborationer med hänsyn till det specifika syftet 
med laborationen. Detta delkapitel beskriver några av de faktorer som går att finna i didaktisk 
litteratur och forskning. 

2.3.1 Frihetsgrader 

Beroende på hur många moment av laborationen som på förhand är givna sägs laborationen 
ha olika frihetsgrader. De delar som bestämmer frihetsgraderna är problem, genomförande 
och svar. Är alla dessa givna så har laborationen frihetsgraden noll. Ju färre av dem som är 
givna desto fler frihetsgrader har laborationen. Maximalt finns det fyra frihetsnivåer där alla 
moment på sista nivån är öppna. Tabell 1 visar de olika nivåerna och vilka moment som är 
givna, respektive öppna. Ju fler frihetsgrader en laboration har desto mer ”öppen” är den 
(Andersson, 2011, 103f).  
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Frihetsgrader Problem Genomförande Svar 
0 Givet Givet  Givet 
1 Givet Givet  Öppet 
2 Givet Öppet  Öppet  
2 Öppet Givet Öppet 
2 Givet Öppet Givet 
3 Öppet  Öppet  Öppet  

 
Skolverket (2018a) poängterar att det är viktigt att variera mellan laborationer med olika 

frihetsgrader och att eleverna, när de har grundläggande laborationserfarenhet, ska få tillfälle 
att utmanas med öppna laborationer för att ta sitt lärande till en högre nivå. De rekommenderar 
att lärare ska arbeta formativt med öppna laborationer under en längre tid för att eleverna ska 
vänja sig vid ett sådant arbetssätt. Laborationer med fler frihetsgrader sägs ge mer förståelse 
hos eleverna, eftersom de kan klassas som mer problemlösning än procedur (Skolverket, 
2018a; Skolverket, 2018b). 

Andersson (2011, 104) menar dock att de flesta laborationer som genomförs i svenska 
skolor har frihetsgrad ett, där allt är givet förutom svaret. Detta för att spara tid. Men på samma 
sätt som Skolverket (2018a) menar han att vinsten i tid istället kan ge förluster på elevers 
kunskapande. 

2.3.2 Induktiv eller deduktiv 

Läraren måste välja om en laboration ska vara induktiv eller deduktiv för att nå syftet med 
laborationen på bästa sätt. Skillnaden mellan en induktiv och en deduktiv laboration ligger i 
ordningen för när eleverna får en teorigenomgång. Den deduktiva laborationen är till för att 
verifiera teori som läraren har gått igenom under lektioner eller som eleverna har fått läsa sig 
till. Läraren kan ha härlett formler som eleverna ska använda i laborationen och få illustrerade 
för sig. Detta sätt att laborera är det vanligaste i svenska skolor och fördelen är att det finns 
struktur och ledning för eleverna så att de känner sig trygga (Ekstig, 1990). Hult (2000) drar 
slutsatsen att deduktiva laborationer oftast har låg frihetsgrad. 

En induktiv laboration har som syfte att ge eleverna möjlighet att själva forma begrepp och 
undersöka fysikaliska fenomen innan läraren har presenterat teori. Dessa laborationer 
förekommer alltså tidigt i en undervisningssekvens för att elevernas egna erfarenheter från 
laborationen ska stå i fokus vid diskussion av teori. Induktiva laborationer brukar förknippas 
med höga frihetsgrader, eftersom de ofta har korta instruktioner och eleverna själva får 
fundera kring hur de ska lägga upp sin undersökning, men de måste inte nödvändigtvis vara 
det (Hult, 2000, 55f). Det kan finnas laborationer som är induktiva, men där läraren ändå till 
viss del styr så att eleverna kommer fram till rätt slutsatser. Olika elever behöver olika mycket 
handledning, vilket betyder att det krävs mer av läraren vid en induktiv laboration än vid en 
deduktiv. Olika delar i fysikundervisningen kan passa bättre till induktiva respektive 

Tabell 1. En modell av frihetsgrader i fysiklaborationer där momenten 
problem, genomförande och svar antingen kan vara givna eller öppna 
(Andersson, 2011).  
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deduktiva laborationer (Ekstig, 1990). Det finns också laborationer som kan innehålla både 
ett induktivt och ett deduktivt tillvägagångssätt (Luu, 2016). 

2.3.3 Hanterbarhet 

Även laborationsutrustningen påverkar syftet med en laboration. Beroende på om syftet är att 
eleverna ska lära sig att använda ett naturvetenskapligt arbetssätt eller om syftet är att visa 
samband mellan begrepp kanske inte samma avancerade utrustning väljs i andra fallet som i 
första. Utrustningen har en stor påverkan på hur eleverna uppfattar såväl laborationens 
innehåll som dess syfte. För elevers lärande är det att föredra att använda ”vardagsföremål” 
vid en laboration istället för avancerad utrustning som eleverna aldrig har sett och kanske 
aldrig kommer att se igen (Ekstig, 1990). Genom att introducera vardagliga föremål i 
laborationen kan det hjälpa eleverna att inse att laborationerna i skolan inte enbart har 
tillämpning i ”skolfysik” utan även utanför i det vardagliga livet. Dessutom kan enklare 
utrustning göra det lättare för elever att förstå ett fenomen istället för att lägga all kraft på att 
kalibrera eller förstå själva mätinstrumentet (Ekstig, 1990, s.109; Havlicek, 2015). Denna 
faktor kan bland annat kvantifieras i en skala som en parameter som beskriver hur lätt/svår en 
laborations utrustning är och det är denna kvantifiering som används i detta arbete. 

2.3.4 Motivation 

För att nå ett visst syfte med en laboration kan elevernas motivation spela roll (Feynman, 
1990; Havlicek, 2015). Motivation är komplext i sig och beror av olika faktorer. Hult (2000, 
52) menar att laborationer är motivationshöjande om de görs på ”rätt” sätt. Det har visat sig 
att givna laborationer där målet är att verifiera något som redan är känt är 
motivationssänkande för elever och då påverkar det syftet med laborationen negativt (Hult, 
2000, 55). Hult (2000) har tagit fram en måttskala för att mäta motivation för en viss 
laboration där han väger in målattraktivitet, metodrelevans och uppnåendesannolikhet. För att 
en elev ska vara motiverad att göra laborationen bör metoden vara relevant och ändamålsenlig, 
den ska med andra ord vara utformad så att eleven ser nyttan med metoden. Detta kan kopplas 
till vardagsrelevans. Dessutom bör syftet kännas relevant och sannolikheten för att eleven ska 
klara av att nå syftet om eleven genomför metoden bör vara hög. Känner eleven att den 
kommer att klara av laborationen och att den kommer ge eleven någonting i dess kunskapande 
så blir eleven motiverad. Elevens motivation påverkas också av lärarens attityd. En lärare som 
försöker väcka intresse genom att engagera och uppnå personlig kontakt med sina elever har 
lättare för att motivera (Angell et al. 2011, 131). 

Men varför är motivation så viktig för elevens lärande? Det finns ett samband mellan de 
elever som är motiverade att lära sig saker och de som får bra studieresultat, så kallad 
resultatinriktad motivation. Om eleven känner motivation inför att utföra laborationen kan det 
med andra ord leda till bättre studieresultat (Ahl (2004).  
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2.3.5 Praktisk/teoretisk 

Hult (2000, 22) presenterar ytterligare ett sätt att dela upp laborationer. Han klassar de som 
torra eller våta. En torr laboration baseras på en teoretisk metod där eleven inte är ”nära” det 
som undersöks, till exempel datorstödda laborationer eller laborationer med annan teknisk 
utrustning. I denna typ av laboration är det analysen av data som är viktigast istället för 
genomförandet. Våta laborationer har tvärtom fokus på det praktiska genomförandet och att 
eleven själv utför allting i laborationen. 

I denna studie kommer detta kallas för en praktisk (våt) respektive teoretisk (torr) 
laboration. 

2.3.6 Vardagsrelevans 

Att knyta an fysiken i skolan till elevers vardag ses som en viktig del för elevers lärande. 
Forskning har utförts i bland annat norska skolor, där resultatet visar att elever önskar att 
lärare gör fler demonstrationer för att förklara fenomen och begrepp. 60% av eleverna önskar 
att de ska förstå vardagsteknologi bättre, något som är kopplat till laborationer (Angell et al. 
2011, 131ff). Att använda vardagsföremål och att se till så att elever kan koppla fysiken till 
vardagen underlättar lärandet (Hult, 2000, 52).   

Den norska studien visar också att över 80% av eleverna vill förstå den värld vi lever i 
bättre och att undervisningen ska baseras på detta. Lika många av lärarna tycker att det är 
viktigt att vardagsanknyta undervisningen och laborationerna för att innehållet befästs lättare 
(Angell et al. 2011, 137, 185). Havlicek (2015, 146) tycker att det är så pass viktigt att realisera 
vetenskapliga fenomen att han har med det som ett laborationssyfte.  

2.4 Ytterligare tillägg 

Det finns fler faktorer som påverkar syftet med en laboration, men dessa faktorer är mer 
erfarenhetsbaserade och är inte så tydligt beskrivna i tidigare forskning. De kan ändå vara 
relevanta att ta med i denna studie. 

2.4.1 Kvalitativ eller kvantitativ laboration 

Definitionen av kvalitativ laboration och kvantitativ laboration är så allmängiltig att den sällan 
förklaras i litteraturen. En kvalitativ laboration syftar till att förstå eller undersöka ett begrepp 
och kan således underlätta att nå ett syfte som handlar om att elever ska öka sin 
begreppsförståelse. I den kvantitativa laborationen är det ett flertal mätningar som står i fokus 
och där är resultatet av laborationen baserat på dessa mätningar. En sådan typ av laboration 
kan underlätta att nå ett syfte där eleverna ska utveckla sina experimentella färdigheter eller 
förstå ett fysikaliskt samband. 

2.4.2 Begriplighet  

Syftet med en laboration kan också påverkas av hur begriplig den är för eleven utifrån aspekter 
som den skrivna laborationshandledningen, innehållet, lärarhandledning och så vidare. 
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2.4.3 Omfattning och tidseffektivitet 

Lärare uttrycker ofta att de har tidsbrist, både vad gäller undervisningstimmar och 
planeringstid och att det påverkar vilka laborationer de väljer att genomföra med sina elever. 
Ibland hinns inte en omfattande laboration med trots att en förenklad laboration kanske inte 
gör så att syftet förverkligas. Omfattningen och hur effektiv laborationen är kan påverka vilka 
laborationer lärare väljer att genomföra i klassrummet och därav vilka syften som nås.  

2.5 Sammanställning av faktorer 

I tabell 2 visas en sammanfattning av faktorerna som beskriver syftet med en laboration med 
tillhörande korta kommentarer som förtydligar faktorernas innebörd.  

 

Parametrar Korta kommentarer 
Frihetsgrader Beror på hur ”öppen” en laboration är, dvs. hur många delar som är 

bestämda från början. 
Induktiv/deduktiv Induktion innebär att skapa teori genom experiment, medan deduktion 

innebär att verifiera teori genom experiment. 

Hanterbarhet Hur lätt/svår utrustningen är 

Motivation Tycker eleverna att laborationen är intressant? Känner de att de får ut 

något av laborationen? 

Praktisk/teoretisk Praktisk om genomförandet överväger, teoretisk om analysen 
överväger. 

Vardagsrelevans Hur väl laborationen är kopplad till elevernas vardag 

Kvalitativ/kvantitativ En kvalitativ laboration är mer begreppsbildande medan en 

kvantitativ fokuserar på mätningar. 

Begriplighet Hur väl eleven förstår laborationen och dess innehåll 

Omfattning Hur stor och invecklad laborationen är, både tidsmässigt och 

innehållsmässigt 

Tidseffektivitet Hur lång tid tar laborationen jämfört med hur mycket den ger? 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2. En sammanställning av faktorerna med tillhörande 
korta kommentarer om deras respektive betydelse 
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3 Metod 
Detta kapitel beskriver dels vilken metod som används för att besvara studiens 
frågeställningar och dels varför metoden anses lämplig. Vidare diskuteras urvalet av lärare 
och de laborationer som valdes till intervjun samt den metod som används för analys av den 
insamlade datan. Slutligen presenteras de etiska överväganden som genomsyrat 
genomförandet av studien. 
 
3.1 Datainsamlingsmetoder 
3.1.1 Komparativ studie 

För att besvara frågeställningarna i den här studien ansågs semi-strukturerade intervjuer vara 
en lämplig metod att använda, eftersom intervjuer ger en direkt kommunikation med 
respondenterna. Semistrukturerade intervjuer är ett sätt att ge respondenten eget utrymme att 
prata relativt fritt runt de frågor som ställs så att olika perspektiv kan fångas upp, men 
intervjuaren ser till att de frågor som är mest relevanta ställs (Denscombe, 2016). Då detta är 
en kvalitativ studie är det djupet i intervjuerna som är av större intresse än antalet intervjuer. 
Detta gör att studien inte är generaliserbar i den bemärkelsen att resultatet gäller allmänt, men 
resultatet ger ändå en indikation på hur den laborativa undervisningen kan se ut. En kvalitativ 
studie där jämförelse görs mellan flera fall brukar kallas för en komparativ studie. Genom att 
jämföra flera fall (respondenter) med varandra erhålls större validitet och reliabilitet i 
resultatet och större möjligheter att understödja de samband och teorier som uppkommer ges 
(Bryman, 2002). I denna studie har såväl likheter och skillnader som samband mellan de fyra 
fallen eftersökts. 

En komparativ studie kan göras med antingen intervjuer, observationer och enkäter eller 
en lämplig blandning av metoder (Bryman, 2002). Av tidsmässiga skäl fanns det inte 
möjlighet att genomföra observationer av respondenternas laborativa undervisning, något som 
skulle ha kunnat göra den insamlade datan rikare. Istället genomfördes en lång intervju med 
varje lärare. Intervjun bestod av två delar där den andra handlade om att lärare skulle 
kategorisera laborationer utifrån syften och de parametrar som hittats i tidigare forskning. 

3.1.2 Intervju del 1 

Den första delen av intervjun är semi-strukturerad och intervjufrågorna går att finna i bilaga 
1. Dessa frågor fungerar som en mall och ett stöd vid intervjutillfället. Läraren lämnades att 
prata fritt om frågorna och eftersom frågorna hänger samman behövdes inte alla frågor ställas 
vid varje intervjutillfälle. Denna arbetsmetod är att föredra vid kvalitativa intervjuer 
(Denscombe, 2016, 265ff). Syftet med den här delen av intervjun är att få reda på vilka 
aspekter som lärare tar hänsyn till i sin laborativa undervisning och vilka syften de har med 
laborationer, alltså för att kunna besvara frågeställning 1 och 3.  

De fem första frågorna handlar om lärarens bakgrund och behövs för att senare kunna 
jämföra lärarnas svar med varandra och eventuellt härleda anledningen till olikheter eller 
likheter (Bryman, 2002, 102ff). Därefter följer fem frågor angående laborationers syfte i 
största allmänhet där lärarna har möjlighet att prata fritt kring sina erfarenheter om 



 

 15 

laborationer i fysikundervisningen. Lärarna får ge exempel på laborationer som de själva har 
haft i sin undervisning för att på ett naturligt sätt ge konkreta exempel på syften och hur de 
värderar olika inslag i laborationer. 

De fyra sista frågorna under rubriken ”specifika laborationer” handlar om att lärarna 
kategoriserar och utvärderar sex på förhand utvalda laborationer. Dessa laborationer finns att 
hitta i bilaga 3-8. Orsaken till att lärarna kategoriserar samma laborationer är att det annars 
blir svårt att göra en jämförelse mellan svaren. 
 
3.1.3 Intervju del 2 - enkät 

Andra delen av intervjun består av en enkät som samtliga lärare fyllde i, samtidigt som de 
motiverade sina svar muntligt för att underlätta senare analys. På så sätt undviks de 
missuppfattningar som kan förekomma i ett frågeformulär (Denscombe, 2016). Enkäten finns 
bifogad i bilaga 2. Enkäten är utformad så att de parametrar som i kapitel 2 representerar 
faktorer som lärare kan ta hänsyn till för att en laborations syfte ska nås, har varsin skala 
graderad mellan 1-5 (frihetsgrader har av definitionsskäl en skala mellan 0-4 istället). 
Skalorna används mer som en indikation snarare än som ett absolut mått och analyseras därför 
kvalitativt. 

Lärarna fyllde i en enkät för varje laboration. Detta kan ses som en kategorisering eller 
utvärdering av en laboration, men eftersom lärarna kan ha haft olika syften i tankarna när de 
besvarade enkäterna var det viktigt att även veta vilka argument som stödjer deras svar. 

 
3.2 Urval  
I den här studien sker två urval, dels urvalet av lärare som deltar i intervjuerna och dels de 
laborationer som väljs ut och diskuteras under intervjuerna.  
 
3.2.1 Urval av lärare 

Ett mail där studiens syfte och metod beskrivs, skickades ut till tio gymnasieskolor i två 
kommuner. Fyra lärare besvarade förfrågan om att delta. Ett krav var att samtliga lärare har 
lärarlegitimation. Två av lärarna arbetar på samma skola och det finns både fördelar och 
nackdelar med det. En fördel är att det förmodligen finns likheter mellan dem som kan hittas 
i jämförelsen, något som även kan ses som en nackdel, eftersom dessa likheter kan bidra till 
att variationen på svaren inte blir så stor som önskvärt (Bryman, 2002, 202ff). 
 
3.2.2 Urval av laborationer 

För att kunna se vilka parametrar som lärarna spontant använder när de pratar om laborationer 
togs sex laborationer fram med fokus på olika syften. Detta också för att kunna jämföra 
lärarnas svar med varandra, något som inte hade kunnat göras lika lätt om lärarna hade fått ta 
med egna laborationer att diskutera.  

Urvalet av laborationerna var inte helt enkelt. Tanken var från början att hitta laborationer 
under samma områden som fokuserade på olika syften, men det visade sig vara svårt. Istället 
valdes tre olika områden: ellära, rörelse och Arkimedes princip. Dessa områden valdes 
eftersom det fanns mest variation av laborationer där.  
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Antalet laborationer bestämdes till sex stycken för att uppnå så stor variation som möjligt, 
fler hanns inte med under den begränsade tid som intervjun varade. Laborationerna samlades 
in från verksamma lärare på olika skolor.  
 
3.3 Metod för analys 
Förutom analysen av lärarnas syften med laborationer från intervjudel 1 så finns det ytterligare 
två delar av resultatet som analyseras. Dels lärarnas svar i enkäten och dels deras motivering 
till svaret. Eftersom detta är en kvalitativ studie väljs en kvantitativ analysmetod bort, trots att 
enkäter oftast analyseras genom att titta på standardavvikelse (Bryman, 2016). Istället väljs 
specifika fall ut där lärarna antingen är överens eller inte överens. Där svaren är lika är de 
överens och där de är olika är de inte överens. Resultatet sammanställs i tabeller där en kolumn 
motsvarar enkätsvaren. Observera att siffrorna i enkätensvaren endast är indikationer på 
lärarnas svar och dessa behöver därför någorlunda stämma överens, men inte vara identiska. 

Vad gäller lärarnas motiveringar väljs även dessa ut i samma fall som ovan och jämförs 
tillsammans med lärarnas svarssiffra. För att strukturera resultatet används en så kallad 
kategorivariabel. Lärarnas motiveringar sorteras utifrån olika kategorier, i detta fall 
bokstavskombinationer, som presenteras i tabell 3. Bokstavskombinationerna motsvarar de 
argument lärarna använder för att stödja sina svar och är indelade utefter vilken parameter de 
tillhör. Den första kategorin, A, fokuserar på laborationens öppenhet och frihetsgrader. 
Kategori B handlar om utrustningen och på vilket sätt som utrustningen spelar roll för 
laborationens syfte. I kategori C är skillnaden mellan de olika parametrarna ganska liten. 
Exempelvis syftar både Ca och Cb på förståelse av begrepp, men Cb syftar bara på begrepp, 
medan Ca tar in all teori, alltså inte bara begrepp utan även formler och samband. Att verifiera 
teori (Cc) och att tillämpa teori (Cd) definieras inte heller som samma sak här. Vid verifiering 
av teori är all teori känd och målet är att undersöka om teorin stämmer eller ej. Att tillämpa 
teori innebär att använda sig av den teori som är känd för att undersöka någonting okänt. 

Under analysen uppstod det nya faktorer/parametrar som lärarna använde som 
motiveringar till enkätsvaren. Dessa finns med i översikten av lärarnas argument i tabell 3. En 
av faktorerna, kvalitativ/kvantitativ laboration, finns inte med, eftersom lärarna inte nämnde 
den som en motivering i intervjudel 2. Flera av lärarna nämner dock faktorn under samtalet i 
intervjudel 1.  

 
 
 

Argument (i vissa fall kopplade till parametrar) Kategori 
A Frihetsgrader 
    Öppen/sluten laboration 

 
Aa 

    Struktur hos laborationen  Ab 
B Hanterbarhet 
    Hantering av utrustning – för hantverket 

 
Ba 

    Hantering av utrustning – för att tillämpa teori Bb 
    Hantering av utrustning – för meningsfullt lärande  Bc 

Tabell 3. En översikt av de kategorier som skapats för att täcka 
lärarnas motiveringar till svaren i enkäten. Kategorierna är 
sorterade utifrån de parametrar de hör ihop med. 
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3.4 Etiska överväganden 
Det finns fyra etiska huvudprinciper som bör tas i beaktning vid forskning. Dessa fyra innebär 
att deltagarnas intressen skyddas, att deltagandet är frivilligt, att forskaren arbetar på ett öppet 
och ärligt sätt med hänsyn till undersökningen samt att forskningen följer den nationella 
lagstiftningen (Denscombe, 2016, 427ff).  

    Hantering av utrustning – utföra mätningar Bd 
    Hantering av utrustning – utrustning Be 
C Begriplighet 
    Förståelse för teori 

 
Ca 

    Begreppsförståelse Cb 
    Verifiering av teori Cc 
    Tillämpa teori Cd 
D Motivation 
    Motivation hos eleverna 

 
Da 

    Rolig/tråkig laboration Db 
    Meningsfullhet Dc 
E Vardagsrelevans 
    Vardagsanpassning 

 
E 

F Problemlösning Fa 
   Beräkningsfärdigheter – koppla till matematiken Fb 
G Praktisk/teoretisk och induktiv/deduktiv 
   Resultatinriktad laboration – genomförandet är viktigast 

 
Ga 

   Analysinriktad laboration –   Fokus på analys av resultatet Gb 
   Upptäckande laboration – induktiv laboration som en introduktion Gc 
   Upptäckande laboration – i mitten av ett avsnitt, alltså både induktiv 
och deduktiv 

Gd 

H Samarbete H 
I Spelar ingen roll/både och I 
J Beror på vad läraren gör med laborationen före och efter – 
omarbetning av laborationen behövs 

J 

K Lärarens känsla K 
L Omfattning – hur mycket laborationen omfattar teorin La 
    Omfattning - tidsomfattning  Lb 
M Vissa elever förstår, inte alla M 
N Läraren negativt inställd till laborationen Na 
    Läraren positivt inställd till laborationen Nb 
O Enkel/svår laboration O 
P När i delmomentet laborationen läggs P 
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De fyra lärare som deltar i den här studien har alla anmält sig frivilligt och har informerats 
om möjligheten att kunna dra sig ur studien när som helst. De informerades om syftet med 
studien vid förfrågan och även före varje intervju. Tid och plats för intervjuerna bestämdes i 
samråd och alla laborationer skickades ut före intervjutillfället för att lärarna skulle ha en 
chans att förbereda sig. Intervjuerna spelades in efter godkännande av lärarna och har därefter 
transkriberats med kodnamn som endast forskaren har tillgång till. Lärarnas personliga 
uppgifter har behandlats konfidentiellt och deras deltagande är anonymt. Därför är alla namn 
på lärare och skolor som förekommer i den här rapporten fingerade. Anledningen till att fiktiva 
namn används istället för siffror är att det är bekvämare att läsa.  
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4 Resultat 
I följande kapitel presenteras respektive lärare som deltog i intervjuerna utifrån bakgrund och 
de svar som är relevanta för att besvara studiens frågeställningar. Därefter redovisas varje 
laboration kortfattat tillsammans med en sammanställning av lärarnas intervjusvar. 
 
4.1 Lärarna i intervjuerna 

Lärarna som deltog i intervjuerna är alla legitimerade lärare och har arbetat som fysiklärare 
på gymnasiet i minst fem år. Både de och gymnasieskolorna de jobbar på nämns vid fiktiva 
namn. Lärarna Patrik och Jennifer arbetar på samma skola och i en annan kommun än Mikael 
och David.  
 
4.1.1 Mikael 

Mikael arbetar på Newtonskolan sedan 16 år tillbaka och tog sin lärarexamen 2000. Han 
undervisar i fysik och matematik, men har också kompletterat med astronomi som är en del i 
den naturvetenskapliga specialiseringen på skolan. Under flera år har han undervisat på IB, 
International Baccalaurate, där undervisningen skiljer sig delvis från den svenska läroplanen. 
Denna erfarenhet har fått honom att se annorlunda på sin egen undervisning i fysik, speciellt 
när det kommer till antalet frihetsgrader hos laborationer.  

Angående syften med fysiklaborationer nämner han ofta vikten av att eleverna ska lära sig 
hantverket, alltså att använda naturvetenskapliga arbetsmetoder. Det är viktigt att eleverna lär 
sig grunderna i fysiken och förstår varifrån mätdata och dylikt kommer. Därmed lägger han 
vikt vid att eleverna ska kunna hantera utrustning och materiel och får en ödmjuk inställning 
till den laborativa metoden. Ett annat syfte kan vara att eleverna ska lära sig att planera egna 
laborationer. Mikael menar att det är viktigt att inte fokusera på för många syften för en 
laboration, eftersom den då blir mindre begriplig för eleverna. Dessutom anser han att det inte 
räcker att ha som syfte att elever ska få bättre förståelse för begrepp, då ser han en 
demonstration som mer tidseffektiv. Han säger: 

 
Om man tar till exempel förståelse för ett begrepp… i en  
laborationssituation, ska man då ägna 80 min åt att förstå  
ett begrepp? Det kan vara ett fruktansvärt slöseri med tid.  
Om det nu är ditt mål så kanske det räcker att du som lärare  
demonsterar det på fem minuter. Färdigt. Ibland är labbar  
inte det mest tidseffektiva. 

     -Mikael 
Mikael arbetar helst med laborationer efter att han har gått igenom teorin med eleverna och 

har helst lite öppnare laborationer som inte är så styrda och där eleverna får vara aktiva.  
 
4.1.2 David 

David har varit lärare på Curieskolan i 18 av sina yrkessamma 20 år som matematik- och 
fysiklärare på gymnasiet. Nu undervisar han enbart på teknikprogrammet, men har haft kurser 
på de flesta program. Han menar att utvecklingen som lärare ligger i att man blir mer säker i 
sin roll och därför kan sätta elevernas behov före sitt kontrollbehov. Flexibiliteten i kurserna 
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och lektionerna är något som kommer med erfarenhet. Dessutom menar han att det blir lättare 
att se vilka laborationer som passar en viss elevgrupp.  

David är mycket tydlig med att han tycker att laborationer i skolan ska vara ett lärande för 
eleven, något som är starkt kopplat till elevens motivation. För honom är det viktigt att göra 
laborationer som elever tycker är roliga och där det inte finns så mycket text i instruktionerna, 
eftersom det då är lätt att snabbt tappa både svaga elever (eftersom de inte kan uttyda det 
viktiga) och starka elever (för att det blir tråkigt). Han föredrar själv tydliga uppgifter med 
olika svårighetsgrader. Han har upptäckt att elever ofta tycker att laborationer med högre 
frihetsgrad är roligare att genomföra än de som är verifierande. Det finns en viss koppling 
mellan frihetsgrader och elevers motivation. Dessutom säger han att öppenhet också är 
kopplat till när i avsnittet som laborationen ligger. Ju längre in i ett avsnitt det laborativa 
momentet finns desto öppnare kan den vara. I början ser han gärna att laborationerna är mer 
detaljerade och styrda. Detsamma gäller för när på läsåret som laborationen sker. Ju tidigare 
desto mer styrd, eftersom utrustning och arbetssätt är nytt för eleverna. David är också noga 
med att påpeka att variationen i frihetsgrad är det viktiga när det kommer till att välja 
laborationer. Det går inte att ha 10 öppna laborationer och en given eller tvärtom, det måste 
råda balans.  

Att laborationer ska innehålla begreppsförståelse är en självklarhet för honom och han 
menar att elever lär sig mer när de själva är aktiva, därav har han sällan demonstrationer utan 
låter eleverna prova själva om så bara i en kvart. En mening som sammanfattar Davids syn på 
fysiken i skolan är: 

 
 Fysik handlar väldigt mycket om begrepp… att börja bli lite kompis med 
 dem. 

-David 
Om det inte finns någon förståelse för begreppen är det svårt för eleverna att förstå vilka 

formler som ska användas. Begreppsförståelsen är central. Något annat som gör att eleverna 
tycker att laborationer är meningsfulla och lärorika är om de är kopplade till verkliga fenomen. 
Exempelvis använder David sig av en mekanisk fågel som flyger runt för att beräkna 
centripetalacceleration eller spännkraft osv. När det kommer till kaströrelser ger han eleverna 
varsin vattenpistol och går ut ur klassrummet och låter eleverna beräkna utgångshastigheter 
eller var vattnet kommer träffa etc. Han menar att det i glädjen sker ett lärande som är guld 
värt för att eleverna ska förstå begreppen och kunna använda dem. 
 
4.1.3 Patrik 

Patrik arbetar som matematik- och fysiklärare på Einsteinskolan där han har jobbat ända sedan 
han tog lärarexamen för 16 år sedan. Hans förstaämne är fysik. För Patrik är laborationer en 
självklarhet i fysikundervisningen och på Einsteinskolan finns det utlagt en specifik 
laborationslektion med halvklass i veckan. Hans huvudsakliga syfte med laborationer är att 
fler elever ska förstå, han laborerar alltså aldrig bara för laborerandets skull. Vissa teoretiskt 
svaga elever måste göra och prova själva. Något som kan verka omöjligt att förstå när de läser 
eller ser det kan bli begripligt när de befäster teorin i det praktiska. Laborationen måste vara 
meningsfull för eleven, det får aldrig kännas som om eleven inte ser syftet med laborationen. 
Han säger: 
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När eleven börjar tycka att labbarna bara tar tid, när de tänker:  
okej, det är en nödvändighet, men det tar ju bara tid, tänk om  
jag fick sitta och räkna och jobba och läsa på egen hand den  
tiden istället, då har man misslyckats. 

-Patrik 
En meningsfull laboration, tycker Patrik, karakteriseras av enkelhet och tydlighet i 

laborationen; att eleverna faktiskt förstår vad de gör. Fascinationen över ett bra resultat är en 
annan viktig del. Att eleverna plötsligt kan få svar på något som de undrat över genom att 
upptäcka det själva och känna att det är de som har hittat svaret är en annan del av ett 
meningsfullt lärande. Att de faktiskt känner att de är duktiga och kan. Han påpekar dock att 
det ibland kan vara bra med dåliga resultat också för att då kunna analysera varför det blev 
dåligt. Till skillnad från David trycker Patrik inte på vikten av att laborationen ska vara rolig. 
Han vill givetvis intresseväcka, men förståelsen måste vara med. Det ultimata vore att 
intresseväcka med förståelse, men av erfarenhet vet han att ”roliga” laborationer oftast tar 
fokus från förståelse och blir mer lek än lärande.  

Ett annat syfte med en laboration kan vara att visa på samband, gärna mellan matematik 
och fysik. Impulslagen är ett bra exempel på detta. Impulsen kan både fås som arean under 
grafen till en F-t-graf, men kan också beräknas med formel. Patrik föredrar verifierande 
laborationer, vilket innebär att han allra oftast har laborationerna efter teorigenomgångar, 
alltså ett deduktivt arbetssätt. Diskussioner av laborationen är dock viktig att föra med 
eleverna. 

Patrik delar upp praktiserandet av teorin i tre delar; verifiera, tillämpa och befästa, där det 
finns en nyanserad skillnad i varje del. Att verifiera teori handlar om att prova om den 
praktiska fysiken fungerar som teorin säger. Att tillämpa teori innebär å andra sidan att 
experimentera och använda sig av teorin utan att för den skull verifiera. Befästning av teori 
betyder att förstå och komma ihåg hur teorin fungerar. 
 
4.1.4 Jennifer 

Jennifer arbetar också som matematik- och fysiklärare på Einsteinskolan. Hon tog examen 
2008 och har sedan dess jobbat på två olika skolor. Jennifer nämner tre syften som hon tycker 
är viktigast med fysiklaborationer i skolan, men påpekar dock att hon alltid har specifika 
syften (hur små de än må vara) till olika laborationer. Ett generellt syfte med alla laborationer 
är att eleverna ska lära sig mer, vare sig det handlar om att befästa kunskaper eller lära sig 
utrustning. De viktigaste syftena är enligt Jennifer: 

1. Hantera utrustning – att eleverna vet hur man ställer upp saker och t. ex inom ellära 
kopplar rätt. 

2. Resultatinsamling – Att det är genomförandet som är i fokus och att eleverna lär sig 
att tänka igenom hur de får ett bra resultat, alltså att de delvis eller helt får planera 
laborationen själva. Vägen till resultatet är det som räknas. 

3. Analys av resultatet - Genomförandet går snabbt medan analys och diskussion efteråt 
om felkällor, vad man kan göra annorlunda osv. är det viktiga. 

Det är också viktigt för Jennifer att laborationen knyter an till den teorigenomgång som 
klassen har haft (om det inte är en induktiv laboration) och att läraren återkopplar till 
laborationen, för det uppskattar eleverna. Hon kan dock lika gärna lägga laborationen i början 
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av ett nytt avsnitt så att eleverna får upptäcka och dra slutsatser kring teori själva. Dessa två 
arbetssätt fungerar olika bra till olika avsnitt. Angående öppenheten i laborationer säger hon 
att det är viktigt att det finns bra struktur och detaljerat genomförande i början av en kurs, 
eftersom eleverna inte klarar av att planera och genomföra en helt egen laboration när de 
precis har börjat läsa fysik. Öppenheten måste komma succesivt. 

Att laborationen känns meningsfull för eleverna är ett självklart syfte i Jennifers klassrum. 
Hon kopplar ihop meningsfullhet med förståelse och att eleverna känner att de lär sig något. 
Därför försöker hon ofta göra ”standardlaborationerna” lite annorlunda än de uppgifter som 
eleverna precis har räknat på i boken. Ett exempel på en standardlaboration i specifik 
värmekapacitet är att beräkna den specifika värmekapaciteten i vatten. Istället för att eleverna 
ska undersöka detsamma under laborationen ger hon eleverna i uppgift att beräkna den 
specifika värmekapaciteten i potatis. Hon säger: 

 
Vattnet är… det är en sån standarduppgift som de har räknat på i boken och bara 
för att de sätter igång en kokplatta så blir det bättre förståelse då? Nej, jag vet 
inte det. 

-Jennifer 
Att däremot använda sina kunskaper i en ny situation som nästan ser likadan ut som 

standarden visar om eleverna har förstått eller inte. För att laborationen ska bli mer 
meningsfull för alla elever har hon ofta med uppgifter med olika svårighetsgrad så att de svaga 
alltid klarar någonting, men att det också finns ett utmanande moment för starka elever. Hon 
nämner att det är bra när laborationen kopplas till elevernas verklighet, eftersom det finns så 
mycket i fysiken som inte är så lätt att koppla till deras direkta verklighet. Ellära med serie- 
och parallellkoppling är ett snällt exempel, eftersom alla elever någon gång har stött på en 
julgransslinga osv.   

 
Det är väldigt mycket som inte är i deras vardag som vi går igenom så det är 
viktigt att ta vara på det som går. 
      -Jennifer 
 

Något annat som hon nämner som viktigt är att eleverna ofta inte bara lär sig av själva 
laborationen och tillämpningen i sig utan för att de samarbetar med varandra. Hon poängterar 
att elevers diskussion dem emellan är en väldigt bra källa till kunskap och fördjupning av 
teori. Det bästa är om grupperna är blandade med både svaga och starka elever, eftersom de 
då kan hjälpa varandra.  
 
4.2 De sex laborationerna  
I detta delkapitel följer en sammanställning av lärarnas samtal kring de utvalda laborationerna. 
Varje laborationsinstruktion finns presenterad som en bilaga 3-8. En sammanställning av 
lärarnas enkätsvar angående respektive laboration finns i bilaga 9. Denna sammanställning 
beskrivs inte ytterligare i denna sektion, utan återkommer i kapitel 5 där den används för 
analys. 
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4.2.1 Laboration 1 – Arkimedes princip I 

Laboration 1 handlar om Arkimedes princip och dess laborationsinstruktion finns att hitta i 
bilaga 3. David anser att laborationen innehåller för mycket text och att den blir för 
verifierande och därmed tråkig. Patrik menar att laborationen är bra och tydlig och att det kan 
behövas tidigt i en kurs. Till exempel David menar att laborationen inte passar svaga elever, 
eftersom de tappar bort sig i texten och att det blir en ”göra”-uppgift utan förståelse, medan 
Jennifer exempelvis anser att det är just tydligheten och strukturen som gör att laborationen 
passar svaga elever. 

 
4.2.2 Laboration 2 – Arkimedes princip II 

Även laboration 2 handlar om Arkimedes princip och finns i bilaga 4. Alla utom Jennifer 
föredrar den här laborationen före laboration 1 av den anledningen att den är mer kvalitativ 
och inte så verifierande. David tycker att instruktionen behöver omarbetas så att det blir 
mindre text och laborationen blir ännu mer upptäckande, något som Mikael håller med om. 
Jennifer vill ha mer vardagsrelevans i uppgiften, hon tycker inte att det räcker med den 
avslutande texten utan ser hellre att något föremål används som exempel.  
 
4.2.3 Laboration 3 – Olikformig rörelse 

Den tredje laborationen finns i bilaga 5 och handlar om olikformig rörelse med hjälp av 
datorbaserad utrustning. Mikael tror att utrustningen är för svår och att eleverna därav inte 
kommer att förstå de begrepp som tas upp i laborationen. David tror däremot inte att 
utrustningen är ett problem, men att begreppen som sträcka, hastighet och acceleration är 
svåra begrepp som i sig tar tid att förstå. Jennifer och Patrik hävdar att olika elevgrupper 
förstår innehållet olika bra och att de flesta kan hänga med på vissa saker, men inte allt. 
Motivationen delar också lärarna där någon tror att eleverna tycker det är roligt att använda 
dator, en annan att de gillar att det inte är något förarbete utan får upp en graf direkt. 
Anledningen till att Jennifer, Patrik och David är mer positivt inställda till den här typen av 
laboration än Mikael kan vara att deras skolor har en liknande utrustning, medan 
Newtonskolan inte har det.   
 
4.2.4 Laboration 4 – Glödlampan 

Den här laborationen berör ellära och ohms lag och finns i bilaga 6. Mikael anser att denna 
laboration är tidseffektiv att ha med i undervisningen som en ren kopplingsövning, medan de 
andra tycker att den ger begreppsförståelse. Jennifer påpekar dessutom att den är bra träning 
för eleverna att planera och genomföra en öppen laboration. Patrik säger att laborationen 
måste vara kvantitativ om den ska ge begreppsförståelse, ett resonemang som de andra håller 
med om till viss del. Han menar att laborationen kan vara både kvalitativ och kvantitativ, att 
det beror på klassammansättning och vilka elevernas största behov är, men påpekar också att: 
”Det är ju inte säkert att bara för att man inte är kvantitativ så blir den kvalitativ…” En 
laboration som inte är kvantitativ behöver alltså nödvändigtvis inte bli kvalitativ och vice 
versa.  
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4.2.5 Laboration 5 – Serie- och parallellkoppling  

Laboration 5 tillhör också ellära och behandlar serie- och parallellkoppling. Instruktionen går 
att hitta i bilaga 7. Lärarna benämner denna laboration som en klassisk laboration där eleverna 
får öva på att koppla. Det Jennifer och Mikael framhäver är att de brukar lägga till ett steg 
med både parallell- och seriekoppling i samma krets i sin egen undervisning för att utmana 
starka elever. David anser att laborationen är tråkig och inte så relevant. Han hade mycket 
hellre sett att uppgiften handlade om att koppla ihop lampor etc. eftersom eleverna då 
åtminstone kan se vad som händer. Mätvärden på en multimeter ger inte eleverna någon 
förståelse enligt honom.  

 
4.2.6 Laboration 6 – Olikformig rörelse med tempograf 

Denna laboration handlar liksom laboration 4 om olikformig rörelse, men den här gången sker 
utförandet med hjälp av en tempograf. Se bilaga 8 för laborationsinstruktion. Lärarna är 
överens om att den här laborationen är gammalmodig och de flesta av dem tycker att det är 
bättre att använda sig av datorbaserad utrustning, eftersom det går snabbare och fokus läggs 
på att förstå begrepp, inte på att förstå tempografremsan. Mikael är kluven, eftersom han själv 
tycker om att använda tempograf och eftersom han anser att det hör till hantverket att också 
använda gammal utrustning. Jennifer säger dock att eleverna aldrig någonsin kommer att se 
en tempograf efter att de har slutat skolan och anser då att skolan bör förbereda dem för vad 
framtiden har att ge istället och kopplar sitt resonemang till vardagsanpassning. Lärarna säger 
att de skulle behöva lägga mer tid på laborationen än vad de får ut av den, vilket innebär att 
de inte skulle välja att ha med den i sin undervisning.  
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5 Analys 
I detta kapitel analyseras resultatet med utgångspunkt i den metod för analys som 
presenterades i metodkapitlet. Först diskuteras vilka likheter och skillnader som finns mellan 
de syften som lärarna tar upp angående sin laborativa undervisning. Därefter görs en 
jämförelse mellan de parametrar som kan beskriva en laboration och huruvida lärarna är 
överens eller inte. Parametrarna analyseras med avseende på vilka samband som finns dem 
emellan och slutligen finns en sammanfattning av resultat och analys. 
 
5.1 Lärares arbetssätt och syften med laborativ undervisning 
Det finns både likheter och skillnader mellan de syften som lärarna i denna studie presenterar 
för sin respektive laborativa undervisning i fysik. Det som de allihopa har gemensamt är att 
ett väsentligt syfte med att låta elever genomföra laborationer är att de ska lära sig att hantera 
utrustning. Eftersom detta även står uttryckt i kursplanen för fysik är det förmodligen inte en 
slump att alla lärarna anser att det är en viktig del i den laborativa undervisningen.  

Öppna laborationer uppfattar lärarna som ett mål i sig, men för skilda resonemang kring 
begreppet. Jennifer och David är överens om att laborationer med högre frihetsgrad måste 
läggas senare i kursen eller senare i ett visst område, eftersom eleverna först måste vänja sig 
vid att hantera utrustning och måste ha utfört några laborationer innan de kan planera egna. 
De behöver vänja sig vid det laborativa arbetssättet först. Mikael är inte av samma åsikt, utan 
brukar använda sig av öppna laborationer för det mesta, eftersom han anser att de enda syften 
som gör att det är värt att lägga tid på en laboration är när eleverna lära sig att hantera 
utrustning och att planera egna laborationer. Medan Jennifer poängterar att det är viktigt att 
variera arbetssättet, brukar Patrik mestadels använda sig av verifierande laborationer. David 
använder sällan verifierande laborationer och den främsta anledningen till det är att både han 
själv och hans elever tycker att de är tråkiga. Mikael håller med David, men inte av samma 
anledning. För hans del handlar det om att verifierande laborationer inte är tillräckligt 
tidseffektiva. De tar mer tid än vad de ger lärande.  

Både Patrik, Jennifer och David pratar om vikten av att eleverna måste känna att 
laborationen är meningsfull och att de lär sig någonting av den. Att laborationen är 
meningsfull kan kanske inte räknas som ett syfte i sig, men Patrik menar att en meningsfull 
laboration innebär att eleverna kopplar samman teori och praktik och att de får en bättre 
förståelse för ett visst begrepp. David menar att begreppsförståelse är ett av de viktigaste 
syftena med hans laborativa undervisning och att det är ett värdefullt verktyg i 
fysikundervisningen överlag. Vissa elever föredrar ett praktiskt arbetssätt framför ett 
teoretiskt och för dem är laborationerna viktiga. Mikael är å andra sidan inte av samma 
uppfattning utan tycker att demonstrationer är tillräckligt för att visa hur ett begrepp förhåller 
sig i verkligheten. 

Angående meningsfullheten i en laboration vidhåller David att det är viktigt att eleverna 
tycker att laborationen är rolig, något som ingen av de andra framhåller. En rolig laboration 
innebär att eleverna får planera en egen laboration eller att de laborerar utifrån ett 
verklighetstroget exempel. Patrik har också provat ett sådant arbetssätt, men hävdar att 
eleverna mer fokuserar på att ha roligt än att lära sig. Jennifer tror inte att det spelar någon 
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roll för lärandet huruvida laborationen är rolig eller tråkig. Dock menar hon att det är viktigt 
att laborationen inte blir exakt likadan som uppgifter som eleverna redan har räknat på i boken. 
Helst ska en laboration vara lite annorlunda än en standarduppgift i läroboken och det är det 
både David och Patrik menar med att laborationen annars skulle vara tråkig.  

Något som alla lärare är överens om är att det är viktigt att ta vara på de moment i fysiken 
som kan visualiseras i verkliga fenomen och användningsområden. Det hjälper eleverna att få 
en bättre förståelse och David hävdar att det ger en större motivation till att lära sig hos 
eleverna.  
 
5.2 Är lärarna överens? 
Generellt sett har lärarna oftast svarat med siffror som är i närheten av varandra på alla 
laborationer och parametrar. Därav verkar de oftast vara överens om var laborationen befinner 
sig i förhållande till de givna parametrarna. Till exempel anser samtliga lärare att 
hanterbarheten för den datorbaserade mätningen av olikformig rörelse (laboration 1) är ganska 
avancerad på grund av att det är mycket utrustning som eleverna inte har använt innan och 
mycket att tolka i mätningarna. De säger också att det beror på hur många starka respektive 
svaga elever som finns i klassen om eleverna själva tycker att laborationen är svår.  

Ett exempel när lärarna är överens, men där det finns skillnader i hur de väljer att motivera 
sina svar, är huruvida den första laborationen är kvalitativ eller kvantitativ. Denna laboration 
är enligt lärarna kvantitativ på grund av att den innehåller många mätningar och verifierar 
teori. Å andra sidan är lärarna inte överens gällande samma parameter i till exempel laboration 
2 där Jennifer anser att den är kvantitativ, medan övriga säger att laborationen är kvalitativ. 
Här varierar motiveringarna också en del lärarna emellan. Till exempel argumenterar Jennifer 
för att laborationen fokuserar på att förstå begrepp och därmed inte innehåller så många 
beräkningar och att den därav är kvalitativ. Samtidigt använder David samma argument för 
att motivera varför laborationen är kvantitativ. David menar att laborationen i högsta grad är 
kvantitativ på grund av beräkningarna som görs och kopplingen som finns till matematiken. 
Mikael och Patrik håller med. 

Lärarna är också oeniga angående laboration 5:s karaktär vad gäller om laborationen är 
deduktiv eller induktiv. Mikael anser att laborationen bör utföras först efter att all teori 
presenterats, eftersom laborationens syfte är att ge begreppsförståelse och förståelse för teori. 
Jennifer däremot lägger laborationen före en teorigenomgång, eftersom hon menar att 
eleverna inte behöver teori om begreppen för att utföra laborationen utan kan upptäcka 
begreppen ström och spänning genom laborationen och att det i sin tur medför att eleverna får 
större förståelse för begreppen. Patrik håller med Jennifer att all teori, såsom Ohms lag, inte 
behövs, men att begreppen och apparaturen måste vara presenterade och vill därför hävda att 
laborationen passar i mitten av ett avsnitt som både induktiv och deduktiv. David däremot 
uttrycker ett ogillande för laborationens struktur och tycker att den är tråkig att genomföra 
och att den därför är deduktiv i sitt slag. David har uttryckt att han ofta vill använda sig av 
upptäckande laborationer, eftersom det gör att eleverna blir mer nyfikna och engagerade, 
något som är ett viktigt syfte i hans undervisning. Detta tyder på att lärarna har olika syften 
med laborationerna och att det är det som avgör huruvida laborationen bör vara induktiv eller 
deduktiv. Ett liknande resonemang finns i laboration 3.  
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Trots att innebörden av antalet frihetsgrader är ett väl definierat begrepp är lärarna inte helt 
överens varje gång. Till exempel laboration 6 är de dock helt överens om att den har 
frihetsgrad 1, det vill säga att allting är givet förutom svaret och att den då är en ”sluten” 
laboration. I laboration 4 är lärarna å andra sidan oense om laborationen är öppen eller sluten; 
Patrik tycker inte att genomförandet är givet, medan de andra anser det och så vidare. Det 
tyder på att även antalet frihetsgrader i en laboration är subjektivt och tolkningsbart. 

En av parametrarna där svaren varierar mest är omfattningen av laborationen. Precis som 
motiveringarna antyder har lärarna tolkat parametern på olika sätt, antingen ur ett 
tidsperspektiv eller ur ett innehållsmässigt perspektiv. Detta tyder på att denna parameter 
borde ha delats upp i två eller ha specificerats mer före undersökningen.  
 

5.3 Samband mellan parametrarna 
Från lärarnas svar i sammanställningarna från bilaga 9 kan en koppling ses mellan en 
induktiv/deduktiv och kvalitativ/kvantitativ laboration. En induktiv laboration verkar också 
oftast vara kvalitativ, medan en deduktiv laboration oftast verkar vara kvantitativ. Det vill 
säga, om en laboration är av upptäckande karaktär där det är meningen att eleverna själva 
exempelvis ska förstå ett begrepp är det bäst att inte ha för många mätningar eller för svår 
utrustning. Detta kan ses till exempel i laboration 2, 4 och 5, eftersom de som svarar att 
laborationen är kvantitativ (hög siffra) också svarar att den är deduktiv (hög siffra).  

I enkäten kan man också se ett samband som gäller att läraren tror att laborationen är mer 
motiverande för eleverna när den är kvalitativ än när den är kvantitativ. Se till exempel Patrik 
och Jennifers svar i laboration 3 och även alla lärares svar förutom Davids i laboration 2. På 
de flesta laborationer där lärarnas svar är åt det kvantitativa hållet är motivationen låg så det 
gäller även motsatt. Det verkar som att lärarnas erfarenhet säger dem att en laboration där 
eleverna ska upptäcka och fokusera på begreppsförståelse är roligare och mer meningsfull för 
eleverna än en verifierande laboration där mätningar står i centrum.  

Flera lärare menar i intervjuerna att vardagsrelevansen i en laboration är viktig, men att det 
är svårt att få till. Därför går det lika bra att prata om var fenomenet återfinns i vardagen, 
själva laborationen måste inte i sig vara en situation tagen ur elevernas verklighet. Den här 
parametern kan alltså vara bra att fundera kring, men det är viktigare att utförandet är 
förståeligt än att det är vardagsanknytet. Detta syns också i enkätsvaren på parametrarna 
”vardagsrelevans” och ”bra/dålig laboration”, ofta graderar lärarna laborationen som en bra 
laboration trots att vardagsrelevansen är låg.  

Dock finns en koppling mellan hur lärarna har svarat kring motivation, vardagsrelevans 
och elevers begriplighet. Dessa parametrar verkar höra ihop, men bara om vardagsrelevansen 
finns. Det är alltså inte en ekvivalenspil mellan alla tre, det vill säga bara för att en laboration 
är motiverande för eleverna måste den inte vara kopplad till vardagen. Men en laboration som 
har anknytning till vardagen verkar i högre grad vara motiverande att göra och mer begriplig 
för eleven. Se till exempel laboration 2 och för motsatt effekt laboration 6.  

Tidseffektiviteten av en laboration tenderar enligt den här studien att höra ihop med hur 
bra läraren tycker att laborationen är.  
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5.4 Finns det bra och dåliga laborationer? 
Förutsatt att en laboration inte ger felaktiga instruktioner eller på något sätt strider mot 
fysikens teorier, går det att säga att en laboration är bra eller dålig? Lärarna i denna studie är 
inte helt överens om detta. Dels beror det på om bra definieras som att laborationens syfte 
infrias eller att eleverna känner att laborationen är meningsfull eller att till exempel elevers 
förståelse för begrepp ökar. Jennifer menar att det inte finns några dåliga laborationer, utan 
att alla laborationer, hur misslyckade de än är, går att lära från. Mikael däremot anser att det 
är syftet med laborationen som måste infrias om den ska klassas som bra. David och Patrik 
anser att en laboration kan klassas utefter hur meningsfull den känns för eleverna.  

Det verkar som att lärarens inställning också påverkar huruvida laborationen anses bra eller 
dålig. I till exempel laboration 5 ser vi att David använder argumentet Na (läraren negativt 
inställd till laborationen) ett flertal gånger, och det påverkar också hans svar på frågan 
”bra/dålig” där han rankar laborationen som dålig. Han är negativt inställd på grund av 
laborationens struktur och för att han tycker att den är tråkig. Både Jennifer och Mikael anser 
däremot att det är en bra laboration. Patrik använder sig till och med av argumentet Nb (läraren 
positivt inställd till laborationen) i samma laboration. Detta tyder på att en lärares erfarenheter 
gör att de värderar vissa aspekter av en laboration högre än andra och att dessa dessutom kan 
vara helt motsatta varandra, vilket är ännu ett skäl till att det är svårt att allmänt klassa en 
laboration som bra eller dålig. 
 
5.5 Sammanfattning av resultat och analys 
Sammanfattningsvis kan sägas att de syften som lärare har med sin laborativa undervisning i 
fysik är kopplad till de erfarenheter de har och hur de tror och vet att elever lär sig bäst. Vissa 
anser att elever lär sig mer genom upptäckande laborationer, eftersom de dels tycker att det är 
roligt, dels att de ”learn by doing”. Att tillämpa teori är ett av de syften som alla lärare tar upp 
som viktigt. Det är också viktigt att eleven känner att laborationen är meningsfull, eftersom 
eleven då lär sig bättre och känner att det är värt att lägga ner tid på att förstå laborationen 
istället för att räkna uppgifter i läroboken. 

Lärarna är både överens och oeniga om laborationernas karaktär, något som verkar vara 
kopplat till vilka syften lärarna har med laborationen och det teoretiska moment som den ingår 
i. Det verkar finnas ett samband mellan en induktiv och en kvalitativ laboration och en 
deduktiv och kvantitativ laboration. Det kan bero på att en kvalitativ laboration fokuserar mer 
på att undersöka och upptäcka begrepp än en kvantitativ, något som passar bra att lägga in 
som en introduktion till ett avsnitt. En laboration som har anknytning till vardagen på något 
sätt verkar vara mer motiverande för eleverna enligt lärarna, eftersom de då ser en tydlig 
koppling till verkligheten och eventuellt någonting som de har undrat över. 

De faktorer som lärarna nämner under samtalen om laborationerna kan tänkas vara mest 
väsentliga som verktyg. Det är huruvida laborationen är kvalitativ/kvantitativ, 
induktiv/deduktiv, antalet frihetsgrader, motivation, begriplighet samt hanterbarhet. Även de 
faktorer som har samband mellan sig kan tänkas vara användbara som verktyg för att realisera 
lärarens syfte med en laboration, såsom laborationens vardagsrelevans. 
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Däremot finns inga tydliga samband eller motiveringar kring faktorerna som beskriver 
laborationens tidseffektivitet och omfattning, heller inte huruvida laborationen är praktisk 
eller teoretisk, vilket kan tyda på att dessa inte är väsentliga att använda som stöd vid 
utformning eller utvärdering av en fysiklaboration.  
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6 Diskussion 
I detta kapitel finns en resultatdiskussion där resultat och analys för den här studien jämförs 
med tidigare forskning, samt en metoddiskussion där till exempel studiens metodval och 
generaliserbarhet diskuteras. Detta följs av ett delkapitel som ger förslag på ytterligare 
forskningsmöjligheter. 
 
6.1 Resultatdiskussion 
De syften med laborativ undervisning i fysik som lärare tar upp i samband med intervjuerna 
stämmer för det mesta överens med det som står att finna i tidigare forskning. Lärarnas 
erfarenhet verkar säga dem att en laboration där eleverna ska upptäcka och fokusera på 
begreppsförståelse är roligare och mer meningsfull för eleverna än en verifierande laboration 
där mätningar står i centrum. Ändå är de flesta laborationer som utförs i svensk skola av den 
deduktiva och kvantitativa varianten, något som kan bero på att det är mer bekvämt för läraren 
att genomföra laborationer där de har full kontroll (Ekstig, 1990). Detta styrks hos Havlicek 
(2015) och Hult (2000).  

En annan indikation på samband som hittades i denna studie var att vardagsrelevansen 
påverkar elevers motivation och deras förmåga att förstå laborationen positivt. Detta 
överensstämmer med vad både Ekstig (1990), Angell m. fl. (2011), Havlicek (2015) och Hult 
(2000) diskuterar. Att koppla något abstrakt till konkreta fenomen och företeelser som 
eleverna har sett förut är ett sätt att väcka nyfikenhet för både fysik i allmänhet och ett mindre 
moment i synnerhet. Dock tar lärarna i denna studie också upp svårigheten som finns att 
vardagsrelatera fysikinnehållet. Redish (2003) konstaterar att elever som får möjlighet att 
exponeras för fysikundervisning med stor anknytning till verkligheten har bättre chanser att 
ta till sig innehållet. 

Lärarna diskuterar också huruvida en laboration är dålig om den misslyckas. Vissa av dem 
menar att det fortfarande går att lära från en misslyckad laboration, något som Havlicek (2015) 
också har sett i sin forskning. Även om en laborations syfte inte infrias kan elever lära sig 
andra saker som är kopplade till andra viktiga syften med fysikundervisningen, till exempel 
att få insikter om utrustning och att öva på att se felkällor. 

Att lärarens inställning till laborationen och undervisningen påverkar elevernas motivation 
och förståelse för det fysikaliska innehållet styrks av Angell m. fl (2011) som diskuterar denna 
företeelse i sin forskning. De menar att en lärares inställning till olika delar i den 
naturvetenskapliga undervisningen, exempelvis den laborativa delen, spelar en stor roll när 
det kommer till elevernas lärande och också deras lust och motivation att lära sig av olika 
uppgifter. 

De parametrar som tas upp i bakgrundskapitlet överensstämmer i de flesta fall med de som 
lärare tog upp självmant i den fria delen av intervjun, något som tyder på att det kan vara 
relevant att ta hjälp av dessa faktorer vid utformande och/eller utvärdering av laborationer i 
fysikundervisningen. 
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6.2 Metoddiskussion 
Att blanda datainsamlingsmetoder är att föredra för att få en rikare data. Denna studie kunde 
ha berikats med fler perspektiv om det varit möjligt att göra observationer som ett komplement 
till intervjuerna. Enkäterna som användes i studien visade sig inte vara optimalt utformade, 
eftersom det var svårt att tolka resultatet. Eftersom studien inte är kvantitativ hade det 
möjligtvis underlättat att utesluta enkäter helt från intervjuerna och enbart fokusera på lärarnas 
individuella erfarenheter och bygga jämförelserna utifrån dessa. En fördel med att 
laborationerna valdes ut i förväg är att lärarna då har något konkret att bygga sina påståenden 
kring. Att laborationerna tillhörde olika områden inom kursen Fysik 1 gjorde studien bredare, 
men försvårade samtidigt tolkningen av resultatet, eftersom studien blev bredare snarare än 
djupare, något som motsäger metoden. 

Denna studie har visat att det är svårt att kategorisera laborationer och att det är många 
olika faktorer som spelar in i hur lärare tolkar och använder laborationer i 
fysikundervisningen. Därför borde den här studien antingen ha inriktat sig på ett speciellt 
område inom fysiken eller ha varit betydligt större för att få fram ett mer trovärdigt resultat. 
Studien går inte att generalisera eftersom resultatet har analyserats kvalitativt och studien är 
småskalig. Resultatet ger dock en indikation på hur lärare kan tolka den laborativa delen av 
fysikundervisningen i gymnasiet. Studien kan därför användas som en intresseväckande grund 
för fortsatt forskning kring vilka syften lärare har med laborationer och vilka faktorer som 
påverkar lärarens val av laboration.  
 
6.3 Vidare forskning 

Utöver de fortsatta forskningsområden som diskuteras i tidigare avsnitt så har den här studien 
visat att det finns vissa kategoriseringar av fysiklaborationer och att det även finns samband 
mellan dessa som kan vara användbara vid val eller utformning av laborationer. Att 
genomföra en kvantitativ undersökning med liknande frågeställningar skulle kunna ge mer 
stöd åt de resultat som kommit fram i denna studie. En möjlig infallsvinkel kan vara att ta med 
ett elevperspektiv för att se om lärares syften med laborationer infrias.  
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Bilagor  
Bilaga 1  

Intervjufrågor 

Bakgrund: 

• Hur gammal är skolan? 

• Hur länge har du varit lärare? I vilka ämnen förutom fysik?  

• Hur länge har du jobbat på skolan? 

• Vilka kurser och vilka program undervisar du i år? 

• Hur ser din utveckling som lärare ut? Har du märkt några skillnader hos dig själv? 

 

Allmänt om laborationer: 

• Vilka syften har du med laborationer? Hur utformar du laborationer? 

• Vad är viktigast att tänka på vid val/utformning av laborationer tycker du? 

• Vilka resurser har du när det gäller laborationer? Är du nöjd med dessa resurser? 

• Anser du att de syften som du har med laborationer alltid infrias? Varför/Varför inte? 

• Ge exempel på två laborationer som du har genomfört i klass, en som du är nöjd med 

och en som du är missnöjd med, vad var det som gjorde att du blev nöjd/missnöjd? 

 

Specifika laborationer: 

• Kan man karakterisera den här laborationen på något sätt?  

• Hur värderar du den? Skulle du själv kunna tänka dig att använda den i din 

undervisning? 

• Skulle du vilja ändra den och i så fall varför? 

• Vilka laborationer föredrar du av dessa om du själv fick välja och varför? 
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Bilaga 2 

Enkät med parametrar 

• Sätt kryss utmed dessa skalor var du tycker att laborationen passar in. Motivera 

varför. 

• Vilka av dessa parametrar påverkar hur ”bra” en laboration är? 

 

Hanterbarhet - Hur avancerad utrustningen är 

        Lätt           Svår 

1_______________2_______________3_______________4_______________5 

 

Kvalitativ                         Kvantitativ 

1_______________2_______________3_______________4_______________5 

 

Induktiv                               Deduktiv  

 före teori       efter teori 

1_______________2_______________3_______________4_______________5 

 

Frihetsgrader  

Inget givet    Problem givet      Problem och   Problem, materiel,       Allting 
givet             materiel givna        genomförande givna       inkl. svar 
  Öppen           Sluten 

          4_____________3_______________2________________1________________0 

 

Typ av laboration 

Praktisk      Teoretisk 

1_______________2_______________3_______________4_______________5 

 

Omfattning  

       Liten           Stor 

1_______________2_______________3_______________4_______________5 

 

Begriplighet - Hur väl eleven förstår laborationen och dess innehåll 
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    Inte alls                Full begriplighet 

1_______________2_______________3_______________4_______________5 

Vardagsrelevans 

      Inte alls      Mycket 

1_______________2_______________3_______________4_______________5 

 

Motivation 

      Inte alls       Mycket 

1_______________2_______________3_______________4_______________5 

 

Tidseffektivitet - Är laborationen värd att lägga tid på? 
     Inte alls      Mycket 

1_______________2_______________3_______________4_______________5 

 

Hur bra tycker du att laborationen är? 

       Dålig      Mycket 

bra 

1_______________2_______________3_______________4_______________5 
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Bilaga 3 - Laboration 1 

Arkimedes princip. 
 

Lyftkraften på ett föremål i en vätska är lika 
stor som tyngden av den undanträngda vätskan. 

 
Uppgift: Att bekräfta Arkimedes princip genom att jämföra teoretiskt beräknade värde med 
praktiskt uppmätta värde. 
 

Lyftkraften L beräknas teoretiskt ur de båda sambanden  gVL
mgL
Vm

t r
r

=Þ
þ
ý
ü

=
×=

 

 

Lyftkraften kan även bestämmas praktiskt: 
 
Utförande: Mät föremålets tyngd 1F  genom att hänga upp det i en dynamometer. Sänk 
sedan ner föremålet helt i en bägare med vatten. Avläs den nya tyngden 2F  på 
dynamometern. Vattnets lyftkraft blir då 21 FFLp -= . 
 
Jämför nu pL med tL  för några olika föremål. Redovisa resultatet i en tabell. 
 
Tänk på att resultatet beror på hur noggrann du är vid dina avläsningar. Använd rätt 
dynamometer i förhållande till den tyngd du vill mäta, och tänk på att vara extra noggrann 
vid beräkning av volymen. Fundera över varför det ändå kanske skiljer mellan teori och 
praktik. 
 
Resultat: 
 

Föremål Volym V (m3) 

Matematisk 

beräkning 

1 cm3=10-6 m3 

gVLt r= (N) 
Teoretiskt beräknad 
lyftkraft. 

1F (N) 2F
(N) 

21 FFLp -=  (N) 
Praktiskt uppmätt lyftkraft. 

Avvikelse 
från det 
teoretiska 
värdet N 

Aluminiumcylinder 
 

      

Mässingscylinder 
 

      

Kopparstav 
 

      

Blystav 
 

      

Järnstav 
 

      

 
Slutsats: 
___________________________________________________________________ 
 



 38 

               
___________________________________________________________________ 
 
Diskussion: 
_________________________________________________________________ 
 
                    
_________________________________________________________________ 
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Bilaga 4 - Laboration 2 
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Bilaga 5 - Laboration 3 

Laboration – olikformig rörelse 
 

Syfte: Syftet med laborationen är att undersöka kopplingen mellan en accelererad rörelse 
och motsvarande s-t- respektive v-t- diagram, samt olika samband mellan dessa diagram.  

Mål: Målet är att du efter laborationen ska kunna:  

• registrera och dokumentera en vagns rörelse i synkroniserade s-t- och v-t-diagram  
• avläsa ur och förklara sambandet mellan värden i s-t- respektive v-t-diagrammet och 

hur dessa i sin tur hänger ihop med vagnens verkliga rörelse  
• bestämma och tolka arean under v-t-grafen.  

 

Genomförande: 

1. Arrangera en bana så att vagnen accelererar i sin rörelse.   

2.  Ställ in och synkronisera ett s-t- respektive v-t-diagram.   

3.  Registrera en rörelse så att diagrammen liknar de ovan.  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4.  Avläs och tolka tre samtidiga värden i diagrammen; ett före vagnens vändpunkt, ett vid 
vagnens vändpunkt och ett efter vagnens vändpunkt. Redovisa resultaten i en tabell.  

t (s)  s (m)  v (m/s)  

   
   
   

 

5. Låt programmet bestämma arean under v-t-grafen mellan två tidpunkter innan vagnens 
vändpunkt. Tolka resultatet   

6. Låt programmet bestämma arean mellan v-t-grafen och x-axeln mellan två tidpunkter 
efter vagnens vändpunkt. Tolka resultatet.   

7. 	Kontrollera i s-t-diagrammet att dina resultat i punkterna 5 och 6 stämmer.  

Skriv ned dina resultat och reflektioner i en kort laborationsrapport.  
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Bilaga 6 - Laboration 4 

 

Laborationer till Ergo Fysik 1  © Liber AB Får kopieras 87

Glödlampa

Utrustning

Batteri, glödlampa, två multimetrar, några sladdar

Uppgift

Din uppgift är att koppla upp en krets och bestämma resistansen för glödtråden i 
lampan när den lyser.
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Bilaga 7 - Laboration 5 
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Bilaga 8 - Laboration 6 

 
 

 

Laborationer till Ergo Fysik 1  © Liber AB Får kopieras 20

Olikformig rörelse

Utrustning

Tempograf med tempografremsa, vagn med extra vikt 100 g, rullbana,  
stege för olika lutningsvinklar på rullbana, linjal/måttband, spännings-
aggregat SpaceSaver 12 V AC

Uppgifter

Försöket går ut på att undersöka sambandet mellan väg och tid vid likformigt 
accelererad rörelse. 

Rullbanan kan ges tre olika lutningar med hjälp av stegen.

Vagnen kan ges dubbla massan genom att du monterar en extra vikt på vagnen.

•	 Montera materielen enligt fotot.

•	 Montera pappersremsan med metallskiktet uppåt och fäst den i tempografen 
samt i vagnen.

•	 Sätt frekvensen på 50 Hz.

•	 Hur stort blir tidsintervallet $t mellan varje markering på remsan?

•	 Placera rullbanan på nedersta avsatsen på stegen samt släpp vagnen utan den 
extra massan.

•	 Rita en graf över vagnens väg s som funktion av tiden t.

•	 Variera rullbanans lutning och vagnens massa. Ändra endast en parameter åt 
gången. Rita motsvarande s-t-grafer.

•	 Beräkna vagnens hastighet vid några olika tidpunkter genom att mäta avstån-
det $s mellan två punkter på några ställen på tempografremsan. Notera tid-
punkterna när vagnen har respektive hastighet.

•	 Rita hastigheten v som funktion av tiden t. 

•	 Bestäm accelerationen med hjälp av den graf du tagit fram.

•	 Vilka faktorer påverkar vagnens acceleration utefter rullbanan? Stämmer det 
med dina förväntningar?
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Bilaga 9 

Sammanställning av lärarnas enkätsvar 
Tabellerna utgör en sammanställning av de svar som respektive lärare gav i enkäten samt de 
motiveringar som fanns i samband med svaren. Svaren ges i form av samma siffror som på 
enkäten, medan motiveringarna ges som bokstavskombinationer som finns beskrivna i tabell 
3 i metodkapitlet. 
 
Laboration 1 
 
Parameter Mikael David Patrik Jennifer 

Hanterbarhet 2 Ba 1 Ba 1 Ba 2 Ba 
Kvalitativ/kvantitativ 5 Cc, Fb 4 Cc, Bd 4 Cc, Bd 4 Cc, Bd 
Induktiv/Deduktiv 3 I 3 Gd 4 Cc 3 I 
Frihetsgrader 1 Cc 0 Aa  1 Aa 1,5 Aa 
Typ av laboration 2 Fb, Ga 3 Ga, Gb 2 Aa, Ga 2 Cc, Ga 
Omfattning 3 J, Lb 4 Db, La 3 La, Lb 2 Lb 
Begriplighet 3 Ab, J, Cc 3 Ca 4 Ca, Cc, 

Cd, M 
3,5 M 

Vardagsrelevans 2 E, J 2 E, J 3 E, J 2 E, J 
Motivation 1 Db 2 O, Db 4 Cc, Dc 2 Da, 

Db, K 
Tidseffektivitet 2 Db, N 3 J, La 4 Cc, Dc, La 4 La 
Bra/dålig laboration? 2 Na, Cc 3 La, Ad 2,5 J, La 4 Cc, Cd, 

La 
 
Laboration 2 

Parameter Mikael David Patrik Jennifer 
Hanterbarhet 1 Bb, O  1 Bb, O 1 Bb, O 2 Bb, O 
Kvalitativ/kvantitativ 2 Gc 1 Fb, Gc, Bd 2 Gb 4 Bd 
Induktiv/Deduktiv 2 Aa, Db, 

Gc 
2 Ab, Gc, Bd 2 Ab, Gc 4 M, Ab 

Frihetsgrader 1 Aa 1 Aa 1 Aa, Ab 1 Aa 
Typ av laboration 3 I, Bd 3 I, Bd 3 I, Bd 2 Bd 
Omfattning 3 La 2à La, Fb 2 Lb 1 Lb, Cc 
Begriplighet 4 Ab, Gc 4 Dc, M, Bd, 

Aa, Ca 
4 Ca, Cc 4 Cc, P 

Vardagsrelevans 4 Nb, Aa 5 Aa, Ca, E, 
Gb 

4 Aa, E 2 E 

Motivation 4 Nb, K 2,5 Db, J, Nb  4 Ab, Dc 3 P, Cc 
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Laboration 3 
 

Parameter Mikael David Patrik Jennifer 
Hanterbarhet 4 Ba,Bd 4 Ba,Bd, P 4 Ba, Bd 4 Ba,Bd, P 
Kvalitativ/kvantitativ 4 Bd, Fb 3 Ba, Bd, I 2 Gb 2 Bd, Gb 
Induktiv/Deduktiv 4 O, Cd 2 Fb, Lb, P, 

Cb, Gc 
3 Gd,  5 - 

Frihetsgrader 1 Aa 2 Aa 1 Aa 2 Aa 
Typ av laboration 2 Ga 3 I 3 I 3 I 
Omfattning 4 O, Lb 5 Cb, La, 

Lb 
4 La, Lb 2 La, Lb 

Begriplighet 2 M, O, 
Ca 

3 Ca, Ad 3 Db, Fb, 
M  

3 Ca, M 

Vardagsrelevans 2 Ab 1 Ab, E, J 3 Ab, E, J 2 E 
Motivation 3 O 4 Ab,Da, 

Db, Lb 
4 Ca,Cb, 

Da, Fb, 
Nb 

4 Da, Db 

Tidseffektivitet 3 Ba 5 Ba, Bc, 
Ca, J 

4 Bc 4 Bb 

Bra/dålig laboration? 3 Ba, I 4 E, F, J 4 Ab, Ca, 
La 

4 Bb 

 
 
Laboration 4 

Tidseffektivitet 4 Nb, Gc 4 J, Ca 4 Nb, 
Ca, Dc 

4 P, Cc 

Bra/dålig laboration? 4 Nb, Db 4 J, Ca 4 Ad, 
Ca, Nb 

3 P 

Parameter Mikael David Patrik Jennifer 
Hanterbarhet 4 Ba, Bd 2 Ba, O 1 O 2 O 
Kvalitativ/kvantitativ 5 Bd, Ga 3 I, Ga, Gb 3 Aa, I, 

J, M 
4 Bd 

Induktiv/Deduktiv 5 Cb 2 Cb, Db, Gd,  4 Gd 4 Ba, Gd 

Frihetsgrader 1 Aa, Ab 2 Aa 3 Aa 2 Aa 
Typ av laboration 2 Ga 3 I 3 I 2 Ga 
Omfattning 2 Lb 4 La, Ca, Cb 3 J 2 Lb 

Begriplighet 3 M 4 K 3 Be, 
Bd 

4 Be 
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Laboration 5 

 
Laboration 6 
 
Parameter Mikael David Patrik Jennifer 
Hanterbarhet 3 Ba 3 Ba, Bd  3 O 4 Bf, Ca 
Kvalitativ/kvantitativ 4 Bd 4 Bd, Ga 2 Ab, Bd, 

Gb 
4 Bd 

Induktiv/Deduktiv 3 I 1 Gc 2 Gc, Ca 3 I, Cb 
Frihetsgrader 1 Aa 1 Aa 1 Aa 1 Aa 
Typ av laboration 2 Ga 3 I 2,5 I, Gc 2 Ga 
Omfattning 4 J, La 4 La 3 La 1 La, Lb 
Begriplighet 3 J, M 2 O, M 3 M 2 Bb, Bf, O 
Vardagsrelevans 2 J 1,5 J 3 Bc 1 E 
Motivation 2 Ba, Da, 

Db 
2 O 3 Da, O 2 Da, Db 

Tidseffektivitet 3 Ba, E 4 Ba 2 Ba, Lb 1 Bf, E 
Bra/dålig laboration? 3 Ba, Ca 3 Ba, Ca 2 Bb, Lb 2 Ba, Bf, I 

Vardagsrelevans 1 E, J 2 E 3 K 2 E 
Motivation 2 Db, E 3 Nb, Db 4 Nb 2 Da 
Tidseffektivitet 4 Ba 4 Ca 4 Ca 4 Ba, F 
Bra/dålig laboration? 3 Ba 4 Ca 4 Ca 4 Ca, Aa 

Parameter Mikael David Patrik Jennifer 

Hanterbarhet 4 Ba, Bf 2 Ba, O 1 Ba, O 4 Ba, Bf 
Kvalitativ/kvantitativ 4 Bd 4 Na, Bd 3 Bd, Ga, 

Gb 
3 Ga, Gb, 

I 
Induktiv/Deduktiv 5 Ca, Cb 4 Ab, Na, 

Bd 
4 Gd 2 Gc, Ca 

Frihetsgrader 1 Aa 1 Aa 1 Aa 1 Aa 
Typ av laboration 2 Ga 3 Ga, Gb, I 3 Ga, Gb, I 3 Ga, Gb, 

I 
Omfattning 3 Lb 2 Lb 3 La 3 Lb 
Begriplighet 3 M 2 Na 4 M, Cd 2,5 M 
Vardagsrelevans 2 E 1 E, Na 3 Cd 2  Cd 
Motivation 3 I 1 Ab, Da, 

Db 
4 Nb, J 2 O, Bf 

Tidseffektivitet 4 Ba, Db 1 Na, Dc 4 Ba, Cd 4 Ba, Cd 
Bra/dålig laboration? 4 Ba 1 Ab, Na, 

Dc 
3 I, Cd 4 Ba 
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