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Sammanfattning 
I gymnasieskolans kursplan för fysik är ett av målen att eleverna ska delta i planering och 

genomförande av enkla experiment. Eleverna ska introduceras i ett naturvetenskapligt 

arbetssätt som delvis består av undersökningar under laborativa former. 

 

Laborationer tar ofta en stor del av fysikundervisningen i anspråk. Inte sällan byggs 

undervisningen upp kring laborationerna. Den sociokulturella och konstruktivistiska 

teoribeskrivningen framhåller att lärande sker under processer då individen är aktiv. 

Fysikundervisningen bör alltså ha goda förutsättningar för elevernas lärande. Trots det är det 

många elever som har svårt att nå målen i fysik och intresset för att läsa fortsättningskurser 

minskar. 

 

Syftet med studien är att undersöka om det finns några speciella hinder under laborationen, 

som verkar negativt för elevernas lärande. Här undersöks elevernas uppfattningar om 

organisationen, framställningen och efterarbetet av laborationerna. Arbetet avser också söka 

svar på vilka metoder som är att föredra för att skapa gynnsamma förutsättningar för lärande. 

 

Studien bygger på en enkät som dels består av fasta svarsalternativ, dels av öppna frågor. 

Enkäten utfördes av 150 gymnasielever på fem olika skolor i Stockholmsområdet. Samtliga 

elever läser på naturvetenskapliga programmet i åk 1-3. 

 

Resultatet av studien visar att elever uppfattar laborationerna som goda lärsituationer då 

situationen präglas av enkelhet. Det innebär att instruktionerna är enkla att följa, lärarens 

vägledning är god och experimentet enkelt går att tolka på ett korrekt sätt. När eleverna kunde 

se händelseförloppet ansåg eleverna att det var lättare att ta till sig kunskaperna. Enkätsvaren 

antyder att eleverna föredrar lektionsaktiviteter som styrs av läraren och där eleverna oftast är 

mindre aktiva. Föreläsningar och demonstrationer är exempel på sådana situationer. Sådan 

undervisning kräver mindre resurser och är alltså ekonomiskt försvarbar. Att undersöka 

laborationens roll i undervisningen och effekt på elevernas kunskapsutveckling är därför 

viktigt.  
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Inledning 

Vilka laborationer i fysik minns elever en tid efter utförandet och varför? När leder 

laborationerna till fördjupad kunskap som blir tillämpbar i nya situationer? Björn Andersson 

skriver i Elevers tänkande och skolans naturvetenskap följande  

 
”… skolkursernas vetenskapliga begrepp tenderar att glömmas bort av majoriteten av 

eleverna, under det att de vardagliga föreställningarna kvarstår efter undervisningen” 

(Andersson 2001:11).  

 

Laborationer och undersökande aktiviteter är en del i den naturvetenskapliga utbildningen 

som ger förutsättningar för ökad förståelse. Min erfarenhet är att elever i laborativa situationer 

använder uttryck där flera sinnen aktiveras. Därmed kan eleverna lättare komma ihåg vad de 

lärt sig och använda kunskaperna i framtiden. Det undersökande arbetssätt som används inom 

naturvetenskapen är också en metod som länge präglat undervisningen. Trots det väljer elever 

mer sällan högre kurser i fysik (Sjøberg 2005). Vad är det som gör att allt färre elever 

motiveras av detta arbetssätt i gymnasieskolan och speciellt inom fysikundervisningen?    

 

För att nå fördjupad förståelse kring ett fenomen bör skolkunskaperna vara tillämpliga i 

individens närhet. Att så är fallet beskrivs ofta som en vardagsanpassad undervisning. Mycket 

av fysikkursens innehåll kan hämtas i vardagen och finns runtomkring oss. Trots det 

stimuleras vi oftast inte att på egen hand ta reda på hur våra tekniska apparater i hemmet 

fungerar eller hur naturen är skaffad. Mina egna förhoppningar är att undervisningen sätter 

igång tankeprocesser kring dessa fenomen hos eleverna. En förutsättning för att kunskaperna 

från laborationerna ska utvecklas och fördjupas är antingen att eleven får användning av dem i 

sin vardag eller att kunskapen blir en del i elevens tankeprocess. Experiment och laborativa 

arbetsformer bör vara ett naturligt inslag som bidrar till variation av undervisningen.  

 

Naturvetenskapliga studier och särskilt de inom ramen för fysiken har länge och för 

många uppfattats som något svårt och komplicerat. En konsekvens av detta är att många 

människor vänder dessa ämnen ryggen och får därför svårt att förklara vardagsfenomen med 

hjälp från fysiken (Andersson 2001, Sjøberg 2005). Denna studie syftar till att finna svar på 

frågan hur laborationerna i fysikundervisningen uppfattas av eleverna och om det här finns 

utvecklingsmöjligheter som kan hjälpa elever att nå större förståelse och därmed ökat intresse 

för fysiken. 

 

Behöver vi då kunskaper i fysik över huvud taget? Det flesta människor lever sina liv 

utan fördjupade kunskaper i fysik. Att vårt samhälle är beroende av människans samlade 

kunskaper i fysik är förmodligen de flesta eniga om. En motivering till att sprida och öka 

kunskaper inom fysiken ligger i det moderna samhället och den tekniska utvecklingen. 

Samina Masood framhåller att kunskaper inom fysiken är viktiga ur ett konkurrensperspektiv, 

vilket länge varit ett skäl för många industriländer att ge anslag till forskning och utbildning. 

 
”In this technological era only those nations that can keep a balance between the 

development in science education and the development in technology will rule the world. 

Keeping that balance is perhaps the only way to get a respectable position in the 

technology based future and to enjoy the modern time lifestyle” (Masood 2007:1).  

 

Saminas argument är för länder att nå en position på världsmarknaden. I min mening är 

det främsta argumentet, för att sträva efter en balans mellan utbildning och ett teknikberoende 
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samhälle, att det i landet finns kunskaper om, och möjligheter att lösa de, problem som följer i 

spåren av den industriella och tekniska utvecklingen.  

 

Britt Lindahl (2003) anger i sin doktorsavhandling Lust att lära naturvetenskap och 

teknik? några skäl som länge har präglat samhällets incitament för naturvetenskap i skolan, 

hon refererar där till Roberts (1988) forskning. Kortfattat kan de beskrivas som 

vardagskunskap, som medborgarkunskap, förklaringsprocessen, naturvetenskapens struktur 

(teori – verklighet - modelltänkande), naturvetenskapliga färdigheter, de rätta svaren och 

grund för fortsatt lärande. Enligt Roberts (1988) är det de fyra sistnämnda som under lång tid 

dominerat i skolan medan de tre förstnämnda är de som kanske bäst motiverar individen att 

lära naturvetenskap.  

 

Sjøberg (2005) framhåller en annan kategorisering med fokus på nytto- och 

bildningsaspekter; ekonomiargumentet, nyttoargumentet, demokratiargumentet och 

kulturargumentet. Denna kategorisering utgår mer från det samhälleliga perspektivet än den 

kultur som präglat naturvetenskaplig undervisning som Roberts beskriver. Sjøberg diskuterar 

en problematik med ekonomiargumentet. Han menar att samhällets framgång inte främst är 

beroende av hur många naturvetare skolsystemet examinerar utan snarare att få så stor del av 

befolkningen som möjligt i högre utbildning. Även för individen är detta perspektiv 

problematiskt då det finns enklare sätt att tjäna pengar än att arbeta som naturvetare eller 

tekniker. Att behålla en balans mellan utbildning i naturvetenskap och den tekniska 

utvecklingen är alltså viktigt för att kunna utnyttja möjligheterna och samtidigt hantera dess 

negativa effekter. Samhället kräver kunskaper inom fysiken men det finns ett problem då 

individen inte har samma behov. Individen kan hantera tekniken så länge den fungerar. Då 

individen inte finner skäl till ökade kunskaper i naturvetenskap skapas en obalans mellan 

utveckling och utbildning. Därför har lärare en stor uppgift i att stimulera barn och ungdomar 

till ökade kunskaper i fysik.  

 

Vad kan ligga bakom uppfattningen om fysikämnet som svårt och komplicerat och 

särskilt då inom undervisning? Förmodligen för att den uppfattningen ofta bekräftas i skolan. 

Min erfarenhet är att fysiken framställs utifrån redan abstrakta modeller hämtade från 

matematiken. Elevernas begreppsbildning byggs då på kunskaper som inte enkelt kan kopplas 

till vardagsfenomen. Enligt Lindahl utgörs lektionerna i NO av att ”lyssna på läraren, skriva 

av tavlan och genomföra detaljstyrda laborationer” (Lindahl 2003:31-32). Lindahls (2003) 

longitudinella studie avslöjar flera problem för elever att lära naturvetenskap i grundskolan. 

Eleverna har ofta liten erfarenhet av experiment och vardagsfysik före skolår 6. Eleverna är 

intresserade men möts av en undervisning på en abstrakt nivå och laborationer som oftast är 

detaljstyrda. Undervisningen i naturvetenskap missar alltså den lekfulla starten som elever har 

erfarenhet av i andra ämnen. Lindahl (2003) menar vidare att undervisningen ofta är 

förutsägbar, ensidig samt ofta bedrivs i olämpliga lokaler. En annan aspekt av undervisningen 

i naturvetenskap är att elever sällan får använda sitt skriftspråk för att uttrycka sig. Att skriva 

om sina kunskaper är ett viktigt verktyg för lärande som ofta inte utnyttjas inom fysiken. 

 

Trots den abstrakta framställningen som fysikämnet ofta kännetecknas av har laborativa 

arbetsformer länge präglat undervisningen. Kanske är det ett av de vanligaste ämnena som 

elever utför laborationer i. Sabine Falk (2006) skriver i sitt examensarbete att eleverna hon 

intervjuade, endast flickor, uppskattade de detaljstyrda laborationerna. Hon skriver i sin 

inledning att trots att betygsnivån inte längre skiljer sig åt mellan könen är det färre flickor 

som motiveras av fortsatta fysikstudier. Hennes arbete är en kvalitativ studie av några utvalda 

flickor. Hennes resultat bekräftas i denna studie. Jag undrar trots det om detaljstyrda 
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laborationer verkligen utmanar eleverna till eget och kritiskt tänkande och motiverar dem till 

fortsatta studier. Denna aspekt diskuteras vidare i analysdelen. 

 

Förutsättningarna för att nå ökad kunskap i fysik finns i den befintliga undervisningen. 

De laborativa arbetsformerna borde både stimulera och underlätta lärande. Vad är det då som 

gör att elever i gymnasiet trots detta ofta väljer bort högre studier i fysik? Kan det ha att göra 

med laborationernas innehåll, dess framställning eller på den arbetssituation som uppstår i 

klassrummet? 
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Syfte och problemformulering 
Syftet med studien är att finna svar på frågan hur laborationerna i fysikundervisningen 

uppfattas av elever. Avsikten är också att ta reda på om det finns utvecklingsmöjligheter som 

kan hjälpa elever att nå större förståelse och därmed ökat intresse i fysik. 

 

I detta arbete ligger fokus på den övergripande organisationen, förarbete, introduktion 

och framställning av laborationerna, utrustningens betydelse samt bearbetning och diskussion 

av resultaten. 

2.1 Avgränsning 

Studien omfattar inte lärarens uppfattning av hinder och möjligheter. En liknande studie som 

belyser övriga metoder som präglar fysikundervisningen behövs för att kunna beskriva 

undervisningen mer fullständigt. Endast några valda bakgrundsfaktorer studeras, som nämnts 

ovan, vilket innebär att andra faktorer av intresse har utelämnats, exempelvis elever med 

annan etnisk bakgrund eller elever med läs- och skrivsvårigheter. 

 

Studien omfattar inte en jämförelse mellan grupper där uppfattningar av 

problemsituationer skiljer sig åt, där analysen skulle kunna svara på vilka metoder som skapar 

vilka specifika svårigheter för eleven.  

 

Studien tar endast upp elevernas upplevelser av laborationstillfället och tar inte del av 

situationen i verkligheten. Upplevelser kan skilja sig åt beroende på den situation eleven 

befinner sig i vid tillfället för studien. För att fördjupa analysen bör den kompletteras av en 

jämförelsestudie samt en kvalitativ undersökning. 

 

Till sist är det endast ett begränsat antal elever som har svarat på enkäten. Studien 

omfattar elever i Stockholms innerstad och närförort. Eleverna går alla i gymnasiet. Elever i 

grundskolan har alltså utelämnats i detta arbete. 
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Teoretisk bakgrund 

3.1 Teoretisk referensram 

Den naturvetenskapliga undervisningen har under senare delen av1900 – talet präglats av Jean 

Piagets (1896 - 1980) teorier om lärande. Han var upphovet till den så kallade stadieteorin. 

Kortfattat innebär den att barn går igenom vissa stadier som tillskrivs ett speciellt tänkande 

och en logik skild från den vuxnes. Under de första åren (0-11 år) genomgår barnet fyra olika 

stadier. Övergången från ett lägre stadium till ett högre sker språnglikt. Utvecklingen är alltså 

inte kontinuerlig. Konsekvenser för den lärande praktiken är att barn inte bör utsättas för 

samma abstrakta tankebygge som den vuxne. Undervisningen bör alltså utgå från barnets 

egen utveckling och logik. Piaget startade sin bana inom de naturvetenskapliga ämnena och 

intresserade sig speciellt för fysik. Därför kom han speciellt att påverka utvecklingen av 

undervisningen inom dessa ämnen (Sjøberg 2005). 

 

Efter Piaget leder forskningen vidare in i det konstruktivistiska tänkandet. Det innebär 

att effektivisering av kunskapsutvecklingen kräver att barnet är en aktiv deltagare. Det går 

inte att servera barnet kunskap genom att enbart berätta hur världen förhåller sig. Sjøberg 

nämner filosofen George Kelly (1995) som en av utvecklarna av denna teori (Sjøberg 2005).  

 

En annan filosof som påverkat undervisningen, inte minst på senare tid, är Lev 

Vygotskij. Forsell (2005) ger en översikt av hans teorier. Vygotskij menar att människans 

lärande är beroende av både biologiska och kulturella förutsättningar. Det som skiljer hans 

tänkande från Piagets är att han framhåller att barns utveckling inte endast beror på mognad 

utan att den är påverkbar. Innebörden är att läraren kan skapa situationer som möjliggör 

utveckling som i mindre utsträckning är beroende av barnets ålder. Vygotskij utvecklade ett 

begrepp kallat zone of proximal development eller utvecklingszonen och han menar att 

”genom att människor behärskar vissa kunskaper och färdigheter, så är de också nära att 

behärska vissa andra kunskaper och färdigheter.” (Forssell 2005:122) Han menar att denna 

zon är ett avstånd till kunskaper som barnet inte kan tillägna sig på egen hand utan behöver 

hjälp av andra för att erövra. Det sociala sammanhanget är då en grundförutsättning för 

lärande. 

 

Ovanstående resonemang leder vidare in i det sociokulturella perspektivet på lärande 

(Säljö 2000). Detta synliggör och förklarar problematiken att tillägna sig kunskaper inte minst 

inom naturvetenskap. Säljö skriver i Lärande i praktiken att den kunskap som individer kan 

visa upp i en viss situation skiljer sig åt på grund av det sociala och kulturella sammanhanget. 

Exempelvis tar han upp ett exempel från en undersökning av barns förmåga att stå still. Han 

menar att resultatet är beroende av den sociala inramningen och motiveringen till uppgiften. 

För vissa åldersgrupper motiverades barnen av att uppgiften genom att den var ett inslag i en 

tävling. En annan motivering var att barnen skulle utföra uppgiften som en del av en lek. De 

skilda sätt att motivera uppgiften för barnen gav olika resultat av barnens prestation. Säljö 

beskriver detta som ”En handlings sociala och kommunikativa inramning är … en avgörande 

aspekt av hur människor förhåller sig till en uppgift” (Säljö 2000:133). Denna teori förser 

skolans praktik med frågetecken. Om elevers prestationer är individuella och 

situationsberoende så uppstår problem i att skapa en rättvis undervisning. Samtidigt betyder 

Säljös teorier att det inom undervisning och lärande finns näst intill oändliga 

utvecklingsmöjligheter. Lärandesituationen är också något som läraren ofta i relativt hög 

utsträckning kan påverka.  
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3.2 Några resultat med betydelse för fysikundervisningen 

Gemensamt lärande kring vardagsanknutna problem har undersökts av Enghag m.fl. (2007). 

Hon analyserar elevers aktivitet och resultat under laborationer som utförs i grupper. I 

resultatdelen i en artikel publicerad i Research in Science Education 37 skriver hon att   

  
“The students using exploratory talks to reach consensus about conditions or the 

boundary conditions of the task.”,  “The students stating the problem more precisely by 

starting to talk about an experience they have had and using their experiences as 

arguments for the conditions they choose.” och  “Individual questions being formulated 

in a process of meaning-making. These questions recur during the conversations and 

develop into new insights in a learning” (Enghag 2007:464).  

 

Hennes studie visar alltså att eleverna använder sina tidigare erfarenheter för att förstå ett nytt 

begrepp. Genom meningsskapande diskussioner ställs elevernas frågor mot varandra och nytt 

lärande framträder i gruppen. Gokhale (1995) har i en studie inom fysiken undersökt 

skillnader i elevers kunskaper efter arbete individuellt och gemensamt i grupp. 

Undersökningen visade att faktakunskaperna efter det genomförda momentet var desamma 

för båda grupperna. Däremot visade studien att när det gäller kritiskt tänkande och utveckling 

av begrepp hade de elever som arbetat gemensamt större färdigheter. Han menar också att 

eleverna fördjupar sina kunskaper och behåller dessa en längre tid då de arbetar i grupper. 

Även intresset för fysiken var större för de elever som arbetade i grupper (Gokhale 1995:30).  

 

Vad är det i det laborativa arbetssätt som inte stärker elevernas begreppsutveckling och 

förståelse? Kan detta kanske till och med motverka densamma? Roy Tärneberg (2005) gör 

några upptäckter i sin studie av studenters uppfattningar av fysikaliska situationer. Han 

skriver att  

 
”Studenterna krävde ofta att se försöket i verkligheten. Resultatet blev då en kapitulation 

inför fakta snarare än en förståelse som leder till beredskap inför liknande problem.” 

(Tärneberg 2005:5).  

 

Han menar alltså att istället för att öka förståelsen av de fysikaliska modellerna kan den 

upplevda situationen ibland endast bekräfta för eleverna att ett visst händelseförlopp gäller. 

Eleverna ser vad som sker men kan inte förstå varför. Tärneberg skriver vidare att  

 
”Erfarenheter från gungor och karuseller ger inte underlag för Newtons mekanik, 

snarare tvärtom. Genom att hänvisa till känslan för krafter och rörelse leds studenten in 

på felaktiga resonemang.” (Tärneberg 2005:12).  

 

Han menar att känslan av tröghetskrafter och tyngdlöshet i bergochdalbanor motverkar 

förståelsen för Newtons lagar. Han skriver vidare att  

 
”Fysik har en tröskelnivå av begrepp som är mödosam att ta sig över och det krävs både 

tid och tålamod att förstå de matematiska modellerna. Eleverna i gymnasieskolan blir 

därför ofta formelsamlare. Uppmärksamheten för ämnets innehåll blir endast formler och 

utantillkunskap, man tar inte till sig tankar och diskussioner om fysiken innehåll och 

struktur. Beteendet förstärks ofta vid studier vid universitet och högskolor” (Tärneberg 

2005:2).  

 

En reflektion kring ovanstående är att upplevelser, erfarenheter och uttryck är viktiga för 

elevernas kunskapsutveckling. Men upplevelser kan få motsatt effekt då eleverna får resultat 
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bekräftade utan fullständig förståelse. Barn konstruerar kunskap utan skola och lärares 

inblandning. Förklaringsmodeller konstrueras även till upplevelser som inte är fullt förstådda. 

Detta kan leda till att eleven bygger felaktig kunskap, enligt fysikens modeller, exempelvis 

utifrån en laboration. Den egenupplevda situationen blir bekräftad genom flera av elevens 

sinnen och förankras därmed hos honom eller henne. Det är svårt att rasera en (felaktig) 

förklaringsmodell som håller i en verklig situation (Andersson 2001, Sjöberg 2005). 

 

3.3 Perspektiv på laborationerna inom fysikundervisningen  

Fysikundervisningen har länge präglats av laborativa inslag. I kursplanerna för gymnasiet och 

läroplanen för grundskolan är ett av målen att eleverna ska delta i planering och 

genomförande av experimentella undersökningar. Exempelvis står i kursplanerna för 

fysikundervisningen att: 

”Eleven skall kunna delta i planering och genomförande av enkla experimentella 

undersökningar samt muntligt och skriftligt redovisa och tolka resultaten” (kursplan för 

fysik A).  

”Eleven skall ha utvecklat sin förmåga att planera och genomföra experimentella 

undersökningar samt muntligt och skriftligt redovisa och tolka resultaten” (kursplan för 

fysik B). 

Min erfarenhet av laborationer i skolan är att den gemensamma planeringen kommit i 

skymundan. Orsaker kan vara fysikundervisningens tradition men också svårigheter att hinna 

genomföra experimentet om förarbetet tar för lång tid. Vanligt förekommande är att eleverna 

tillhandahålls laborationsinstruktioner skriftligen, instrueras av läraren samt att 

experimentutrustningen placerats på bänken. Laborationen utförs oftast i grupp. Eleverna 

följer instruktionen som kan vara en detaljerad beskrivning eller en frågeställning av mer 

öppen karaktär. 

 

Vad innebär skillnader i att eleverna själva får planera laborationen, att eleverna får en 

öppen laborationsbeskrivning eller att eleverna följer en detaljerad instruktion för hur 

laborationen ska utföras? 

 

Min uppfattning av att följa en detaljerad beskrivning är att den kan liknas vid att baka 

en kaka enligt recept. Eleven gör vad som står skrivet och observerar vad som händer. I bästa 

fall förstår eleven varför, kakan i detta fall, jäser i ugnen. Möjligen kan eleven nästa gång 

baka kakan utan recept, eller ändra receptet en aning för att se vad som då händer. Frågan är 

om eleverna får tillfälle eller tid till att experimentera med samma utrustning flera gånger? 

Detta arbetssätt bör bidra till större förståelse för ett fenomen eftersom eleverna sätter flera 

sinnen i aktivitet under experimentet. Metoden kan ge eleven ny förståelse om hur 

verkligheten är skaffad. Men den ger inte eleven hjälp att utveckla sina lärandemetoder och 

kunskaper. Den utmanar inte eleven till självständigt och undersökande arbete. Möjligen kan 

metoden i värsta fall uppfattas som en nedvärdering av elevens förmåga.  

 

En öppen frågeställning kan anses vara halvstyrd av vilken mätutrustning som ska 

användas och vilken kunskap som ligger som grund för utförandet. Eleverna tvingas fundera 

på frågor som: -Hur testar vi vår kunskap med hjälp av ett visst mätinstrument eller -Hur 

fungerar mätinstrumentet. I det första fallet ligger fokus på det fysiska fenomenet som ska 

undersökas. I det andra ligger fokus på mätinstrumentet, alltså elevens tekniska kunskap 
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(Sjöberg 2005). Läraren bör alltså uppmärksamma vad laborationen avser fokusera. Ibland är 

det intressant att undersöka ett mätinstrument, men oftast är det fenomenet som ska mätas 

som är det intressanta. 

 

En laboration som eleverna planerar själva bör öppna för frågor som –Vilka 

mätinstrument lämpar sig vid en viss typ av frågor. – Vad är det som gör att vi kan 

mäta/undersöka ett fenomen? – Vilka faktorer är av intresse för en viss fråga? - Vilka 

förkunskaper är av vikt för att utreda frågan? - Har gruppen de kunskaper som krävs? I vissa 

fall kanske eleverna även får välja frågeställning. Det bör stimulera elevernas intresse och 

markant motivera till att utföra experimentet. Denna undervisningsmetod har sin grund i en 

sociokulturell och konstruktiv syn på lärande. Eleven strukturerar sin kunskap i den situation 

och det sammanhang som han/hon befinner sig. Eleven delges eget ansvar att tillsammans 

med andra söka ny kunskap. Nackdelen med detta arbetssätt är att tillgodose de elever som 

inte är lika självständiga eller har stora svårigheter i ämnet vid en jämförelse med sina 

kamrater. Lärarens kontroll över vad eleven lär blir svagare och måste kanske kompenseras 

med ytterligare samtal med eleverna. 

3.4 Kunskaper och färdigheter i fokus 

Läraren kan se på laborationer i fysik som något som bör introduceras i undervisning på 

grund av att denna metod tillämpas inom vetenskap och forskning. Undersökning av naturen 

görs med hjälp av experiment och/eller observation av ett fenomen. Problem uppstår när 

något inte gör sig enkelt observerbart, det vi inte enkelt kan förstå genom att se eller känna 

med våra sinnen. Forskare använder då utvecklade mätinstrument som kan registrera olika 

faktorer. Att lära elever hur mätinstrument fungerar och hur utförandet går till blir viktigt. 

Detta synsätt är länkat till nytto- eller ekonomiargumentet för att lära naturvetenskap i skolan 

(Sjøberg 2005). Det innebär att kunskap är lönsamt för individ och samhälle. Eleven bör alltså 

skaffa sig verktyg för ett vidare arbetsliv för att det lönar sig ekonomiskt för honom/henne. 

Inom fysiken kan det betyda en mängd olika verktyg eftersom ämnet täcker vitt skilda 

områden. Vad som är viktigt för eleven i arbetslivet är inte enkelt att förutspå. I fysikkurserna 

på gymnasiet lär eleven sig en liten eller ytlig del av ett stort område (se kursplan i fysik för 

gymnasiet). Min erfarenhet är att eleverna inom varje delområde utför någon eller några 

laborationer. Med ett behavioristiskt synsätt och ett nytto- eller ekonomiskt argument kan 

detta leda till en tillrättalagd undervisning med detaljstyrda laborationer. I värsta fall blir 

följden att eleverna lär sig vissa faktiska verktyg som endast är tillämpbara i vissa 

tillrättalagda undervisningssituationer. Kunskaperna blir inte tillämpliga i nya situationer eller 

för vidare studier. 

3.5 Utveckling i fokus 

Ett annat sätt att se på laborationen är genom det konstruktivistiska och sociokulturella 

perspektivet på lärande. Laborationen genomförs då främst för att eleven ska förbättra sitt 

lärande, utveckla sina nuvarande kunskaper men också för att lära sig ett vetenskapligt 

tänkande och arbetssätt. Det innebär att det finns sämre eller lämpligare sätt för läraren att 

framställa laborationen för eleverna. Här kan andra faktorer få betydelse, exempelvis 

elevernas kritiska förhållningssätt, självvärdering, gruppstorlek, delaktighet men också 

elevernas förutsättningar och förkunskaper, teknikintresse, läs- och skrivsvårigheter, 

analytiska förmåga samt matematiska och kommunikation förmåga. Det handlar då om 

lärarens förmåga att förbereda eleverna för laborationen (i syfte att eleverna ska få en positiv 

erfarenhet av momentet), men också att lära eleverna att lära och förbättra sina svaga sidor. 

Utförandet av laborationen bör därmed ge utrymme för diskussion och kritisk reflektion av 

laborationens samtliga delar.  



   

 

 

11 

 

3.6 Arbetets utgångspunkt 

Ett problem för den naturvetenskapliga undervisningen (och även andra ämnen) är 

människors samlade föreställningar om dessa ämnen. Även medias framställning kan ge en 

negativ bild av ämnet (Sjøberg 2005). Problem, exempelvis för miljön, som uppstått som en 

följd av den teknologiska utvecklingen och det postmoderna samhället kan också väcka 

misstro mot naturvetenskapen (se Sjøberg kap 4). Lindahl (2003) beskriver att elever ofta har 

en positiv bild av naturvetenskap i unga åldrar, men att den försämras under den senare delen 

av grundskolan. Hon förklarar orsakerna till denna utveckling att samhällets bild av 

naturvetenskapen har bekräftas i senare delen av grundskolan. Eleverna får lite stimulans och 

utsätts för en abstrakt och svårtillgänglig undervisning. 

 

Lärare inom naturvetenskap har alltså flera aspekter att ta hänsyn till i sin undervisning. 

Dels att bidra till en positivare syn på vetenskapen och dels att stödja eleverna i dess lärande 

av ett ämnesområde där kunskapen kan anses vara, eller är, av en abstrakt och svårfångad 

natur (Sjøberg 2005, Andersson 2001). Third International Mathematics and Science Study 

(TIMSS) är en jämförelsestudie mellan länder som inkluderar undervisningen i matematik 

och naturvetenskapliga ämnen. Den visade resultat som kan leda till vacklande tillit till den 

sociokulturella synen på lärande i naturvetenskap. Slutsatsen var att  

 
” 

Elevernas upplevelse av en trygg skolmiljö har positiv betydelse för prestationerna i 

ämnet. 

Goda prestationer hänger samman med positiva attityder till ämnena. 

Undervisningsmetoderna har ett visst samband med elevernas prestationer: Det kan 

uttryckas som att starkare lärarstyrning ser ut att leda till bättre resultat (högre betyg 

min anmärkning) än de mer elevcentrerade arbetsformerna som grupparbete, projekt och 

individuellt organiserat arbete.” (Sjøberg 2005:99) 

 

De två förstnämnda punkterna bekräftas i andra undersökningar och kan verka självklara. Det 

sistnämnda motsäger den sociokulturella synen på lärande. Oreflekterat kan ovanstående 

resultat leda till en tillbakagång till äldre och mer traditionella undervisningsmetoder istället 

för en utveckling och kritiskt förhållningssätt till de metoder som omfattas av ett 

konstruktivistiskt och sociokulturellt synsätt. 

 

Detta arbete har sin utgångspunkt i att det konstruktivistiska och sociokulturella 

perspektivet på lärande stödjer utveckling samt förbereder för arbete i ett framtida samhälle på 

ett bättre sätt än det behavioristiska synsättet. Laborationen ses som en möjlighet för eleven 

att bearbeta, utveckla och fördjupa sina kunskaper och närma sig ett kritiskt och vetenskapligt 

förhållningssätt. Laborationen är en situerad och social situation och även det kulturella 

sammanhanget har betydelse. För eleven kan laborationen uppfattas positivt eller negativt, 

både för lärande, förståelse eller som social situation. Detta arbete avser öka förståelsen för 

elevernas uppfattning av olika aspekter av laborationerna.  
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Metod 
Arbetet har sin utgångspunkt i några utvalda teorier om lärande (se teoridel). I studien 

användes en kvantitativ ansats för att kartlägga elevernas uppfattningar av den laborativa 

undervisningen. En enkät har utformats och testats i en elevgrupp. En snabbanalys av svaren 

gjordes för att justera frågorna i syfte att öka validiteten. Enkätundersökningen genomfördes i 

elevgrupper på olika skolor. I analysen av enkätsvaren beaktades faktorer som elevens 

bakgrund och undervisningssituation. Enkäten innehåller även frågor av mer öppen karaktär 

där eleven själv kunde beskriva positiva och negativa reflektioner av laborationerna. Dessa 

frågor förväntades inte bli besvarade av alla elever. Däremot kan viktig information 

uppmärksammas som inte fångas upp av frågorna med givna svarsalternativ. Studien syftar 

till att utreda om någon del i framställningen upplevs som problematisk för eleverna. För att 

finna problemområden som är gemensamma för flera elever eller elevgrupper lämpar sig den 

kvantitativa undersökningsmetoden. Eftersom den kvantitativa delen av enkäten har styrda 

svarsalternativ är det svårt att fånga upp en helhetlig bild av laborationerna. Resultatet avgörs 

av de frågor som enkäten utgörs av. Komplementet av de mer öppna sista frågorna kan hjälpa 

till att fånga upp sådant som inte framkommer i de styrda svarsalternativen. Enkäten bidrar till 

en mer, eller mindre, generaliserbar bild av hur elever uppfattar laborationssituationen. Med 

en annorlunda utformad enkät kan förmodligen en annan bild synliggöras som motsäger eller 

kompletterar detta arbete.  

4.1 Urval 

Enkätundersökningen har utförts på gymnasieskolor i centrala delar av Stockholm och dess 

närförort. Anledningen till valet av skolorna är närheten för egen del. Jag är även intresserad 

av dessa ungdomars upplevelser eftersom de representerar den elevgrupp jag själv kommer att 

arbeta med. De skolor som har gett snabb respons och varit positiva till att medverka har 

besökts. Eleverna läser alla på det naturvetenskapliga programmet och olika lång erfarenhet 

av fysikundervisningen. Eleverna representerar alla årskurser på gymnasiet. Från åk 1 och 2 

där eleverna befinner sig i mitten eller i slutskedet av A-kursen, till åk 3 där alla är i 

slutskedet av B-kursen. Undersökningen har utförts både på friskolor och kommunala skolor. 

Avsikten var initialt att enbart fånga upp elever med stor erfarenhet av laborationer i fysik. Då 

möjligheten fanns att få en spridning över alla årskurser och därmed göra jämförelser av 

elevernas uppfattningar tidigare och senare i utbildningen ses detta som ett positivt 

komplement i arbetet. Eleverna som deltagit är 150 stycken och går på 5 olika skolor. Av 

dessa läser 70 st A-kursen varav 18 st går i åk 2 och resterande i åk 1. Resterande 80 st läser 

B-kursen. 66 st är flickor och 84 är pojkar. En enkät av de 150 har förkastats då den uppfattats 

som oseriöst ifylld. Då jag själv har besökt alla skolor har alla som befunnit sig i klassrummet 

deltagit. Bortfallet utgörs alltså av elever som inte deltagit i undervisningen p.g.a. sjukdom 

eller som av annan anledning varit frånvarande. 

4.2 Datainsamlingsmetoder 

Underlaget för studien utgörs av en enkät (Se bilaga). Enkäten är utformad så att den ska ge 

en bakgrundsbild av eleven i form av kön, intresse och erfarenhet av fysik, betygsnivå, 

undervisningens utformning samt uppfattning av den egna rollen i undervisningen. En fråga 

gäller uppskattning av de olika undervisningsmetodernas bidrag till elevens förståelse i 

relation till varandra. Därefter följer frågor kring laborationens olika faser, dvs. förarbete, 

introduktion, material, bearbetning och analys. Här ligger fokus på elevens förståelse av det 

begrepp som ska undersökas, vilken strategi som används för att utföra laborationen samt hur 

eleven uppfattar analysarbetet. En fråga ställs rörande elevens behov av stöd i de olika faserna 
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samt hur ofta eleven använder resultaten i vardagen. Enkäten avslutas med två öppna frågor 

där eleverna ska beskriva erfarenheter av utförda laborationer.  

4.3 Procedur 

Jag har själv besökt skolorna och delat ut enkäten för att minimera bortfall. Alla enkäter utom 

en har tagits med i analysarbetet. Ingen elev som var närvarande avböjde. Eleverna fick gott 

om tid för att besvara enkäten vilket som längst tog 25 minuter. Eleverna informerades 

kortfattat om syftet med studien av mig muntligen och skriftligen av enkätens förstasida. De 

informerades om de etiska aspekter som undersökningen tar hänsyn till samt att det är 

frivilligt att delta och hoppa över frågor och att det går bra att ställa frågor under svarstiden.  

4.4 Databearbetningsmetoder 

Dataprogrammet Microsoft Access och Microsoft Excel har använts för att bearbeta 

enkätsvaren. Frågorna i enkäten användes som rubrik och svaren registrerades för varje fråga. 

Fördelen är att svaren därefter enkelt kan grupperas utifrån den kurs som eleverna läser, 

betygsnivå, kön, intresse eller svar på en specifik fråga. Med hjälp av Excel kunde svaren från 

olika frågor jämföras och presenteras (se resultat) på ett mer åskådligt sätt. De mer utredande 

frågorna samlades i ett separat dokument där frågorna grupperats utifrån skola och kön. 

Svaren grupperades utifrån de åsikter som förekom mest.  

4.5 Reliabilitet 

Enkätfrågornas utformning har en viss genomgående struktur. Flera frågor börjar med ”Hur 

ofta…”, ”Hur viktigt…” eller ”Hur aktiv… anser du...”. Eleverna ska därefter uppskatta var de 

själva befinner sig under kriterierna; Mycket, Ganska, Inte särskilt eller Inte alls. Själva 

skattningsorden kan ha olika betydelse för respektive elev. Vad orden innebär och hur de 

tolkas för individen kan alltså ge olika utfall mellan olika elever, trots att de i en jämförelse 

skulle skatta sig lika.  

 

Undersökningarna har gjorts med några månaders mellanrum, vid olika veckodagar 

samt vid olika tidpunkter på dagen vilket kan bidra till att vissa gruppers elevsvar är mer 

klartänkta än andra. Elevens skolsituation kan också spela in, exempelvis andra skoluppgifter 

som eleven anser vara av högre prioritet vid tillfället kan bidra till ett mindre närvarande eller 

seriöst deltagande. Några elever har själva beskrivit sin fysikundervisning under ”Annan 

beskrivning”. När denna beskrivning stämmer överrens med någon av de tre ovanstående 

alternativen har jag valt att föra in beskrivningen under den av dessa. Vid frågan ”Kan du 

rangordna följande undervisningssituationer…” har några elever använt sig av kryss istället 

för siffror, och alltså tolkat frågan fel, vilket ger ett visst bortfall. 
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Resultat  
För att få svar på frågan om det finns något problem, som innebär begränsningar för elevers 

lärande, i hur elevlaborationer framställs inom fysikundervisningen på gymnasiet presenteras 

först utfallet från de öppna frågorna i enkäten. Avsikten är att få en bild av elevernas egna 

tankar om laborationen. Alltså vad upplever eleverna är problematiskt och vad är det som 

bidrar till förståelse och därmed nytta för lärandet? 

 

Eftersom frågorna placerades sist i enkäten har eleverna redan fått en bild av studiens 

fokus vilket kan ha påverkat elevsvaren i en viss riktning. Elevsvaren visar en viss 

samstämmighet på några områden. För att avgränsa presentationen redovisas de perspektiv 

som flest elever väljer att framföra. I beskrivningarna av de positiva laborationssituationerna 

presenteras några elevcitat samt en sammanfattning av resultaten.  

 

Efter redogörelsen för de öppna frågorna presenteras resultatet från frågorna med styrda 

svarsalternativ. För att ta reda på om det finns några skillnader i elevers uppfattningar om 

laborationerna som kan kopplas till individuella förutsättningar sorteras svaren i olika 

grupper. Dessa grupper kategoriseras dels utifrån elevens erfarenhet av fysikundervisning 

d.v.s. vilken kurs eleverna läser (A- eller B-kurs), dels av elevernas betygsnivå och även 

könsuppdelat. Inga större olikheter är funna mellan elever i de olika kurserna eller elever med 

olika betygsnivå. Däremot finns olikheter mellan kön vilket gör att presentationen visar 

resultatet uppdelat i respektive kön. Frågorna som ligger som grund för resultatet finns i 

bilagan 

 

 

5.1 Öppna frågor 

Den första öppna frågan i enkäten var följande: 

 
”Beskriv något som du upplever problematiskt i det laborativa arbetssättet i 

fysiken (Om du har upplevt en sådan situation).” 

 

Sammantaget har 51 elever svarat på denna fråga, mer eller mindre utförligt. För att finna 

upplevelser som överrensstämmer för flera elever har några problemsituationer lyfts fram och 

eftersökts hos samtliga elevsvar. Resultatet sammanfattas här. 

 

Flera av svaren kan uppfattas som problem med förståelse. Eleverna förklarar detta som 

brist på egna förkunskaper, att laborationen eller laborationsinstruktionen är svårtolkad eller 

att de inte förstår lärarens vägledning. Det är tydligt att eleverna har svårigheter med både vad 

som ska göras och vad som ska läras. 33 % av de som svarat har angivit en liknande 

förklaring.  

 

Ett annat problem är att försöket misslyckas exempelvis på grund av att utrustningen 

inte fungerar, att den är krånglig att använda eller att experimentet helt enkelt går fel. 22 % av 

svaren anger en förklaring som innehåller ett eller flera av fallen ovan. 

 

Av svaren är det 18 % som menar att lärarens föreläsning, förklaring eller vägledning i 

anslutning till laborationen är bristfällig på så sätt att den inte alltid bidrar till klarhet eller 

förståelse. Lika många uttrycker svårigheter i att förstå syfte samt att analysera och dra 
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slutsatser. Några elever skriver också att problemet oftast förstås först efter att laborationen 

och analysen är utförd. 

 

12 % av beskrivningarna kan kopplas till problem med gruppdynamiken. Orsaker kan 

vara att några få elever tar på sig ansvaret medan andra är mindre aktiva och oseriösa eller att 

grupperna är för stora. Lika många anger att tidsbrist är ett problem. 6 % de som har svarat 

anger problem med rapportskrivning där tidsbrist är en av orsakerna. Här är det endast pojkar 

representerade. 

 

Den andra öppna frågan lyder som följer: 

  
”Beskriv fritt en laboration i fysik som varit mer givande och bidragit till din förståelse. 

Försök förklara varför laborationen var bra.” 

 

På denna fråga har 47 elever svarat. Av svaren har 32 % angett att det som utmärker en bra 

laborationssituation är just att de bidrar till förståelse eller att de är enkla att förstå. Här leds 

eleverna troligen av frågeställningen. Men av den första frågan framkom att frånvaro av 

förståelse var den främsta orsaken till problem i laborationssituationen. Några elever, 11 % av 

svaren, skriver att bra laborationer är de där man ser det fenomen som studeras eller vad som 

sker. 6 % av de som svarat anger laborationer som har varit roliga. Några nämner att 

”lärarledda laborationer” bidrar till förståelse vilket jag tolkar som demonstrationer. Tydligt 

är alltså att eleverna föredrar enkla laborationer där de ser vad som händer och som är enkla 

att förstå. Viktigt är också att enkelt och snabbt förstå hur laborationen ska utföras. 

 

Här följer några elevcitat från den andra frågan. 

 
”Resonemang inom gruppen, med läraren och att praktiskt se gjorde det lättare att 

se sambandet…” 

 

”Det var givande då man verkligen fick se…”  

 

 ” Enkel labb att förstå. Lätt att analysera och lära sig av själv.” 

 

 ”Alla laborationer är bra när man väl förstår dem. De fungerar som stöd till 

litteraturen.” 

 

”Det var kul när vi fick … man lärde sig för att det var så kul” 

 

”Detta var bra för man förstod vad man gjorde hela tiden + att den var kul och 

man fick tydliga resultat.” 

 

”Om labben hjälpte att förklara ett svårt problem är den bra, aldrig hänt tyvärr. 

En tydlig genomgång och bearbetning av resultat m. Lärare brukar göra labben 

bättre.” 

 

”Det är de laborationer som avslutar ett kapitel som är lättast att förstå och fatta 

hur man kan använda detta i verkligheten.” 

 

”En med utförliga instruktioner som också förklarar VAD man gör.” 

 

”En laboration inleddes med instruktioner för hur man ska göra och varför. Då 

förstår man direkt vad man håller på med och hinner igång snabbare.” 
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Citaten sammanfattar elevernas önskan om enkelhet, tydlig vägledning och att 

kunna se fenomenet för att uppnå förståelse. 

 

5.2 Resultat av enkätfrågor med styrda svarsalternativ 

Nedan följer en presentation av de enkätfrågor som har styrda svarsalternativ. Figur 1 nedan 

visar hur eleverna har rangordnat olika metoder för lärande. Avsikten är att få klarhet i hur 

eleverna skattar laborationen i jämförelse med andra lärandesituationer. Utfallet avgör om 

laborationen är i behov av utveckling eller om den bidrar så mycket till elevernas förståelse att 

det finns andra delar i undervisningen som har större behov av utveckling. Laborationen 

introduceras ofta av en genomgång eller föreläsning som därför kan utgöra en del av själva 

laborationsmomentet. Då eleverna rangordnar situationerna innebär en etta (horisontell axel) 

att metoden bidrar mycket till elevens förståelse medan en sexa är den situation som bidrar 

minst till förståelse. Ur diagrammet i figur 1 inses att eleverna föredrar lärarstyrda metoder 

d.v.s. föreläsningar och demonstrationer. Resultatet skiljer sig åt för flickor och pojkar. Pojkar 

har svarat att speciellt föreläsningar bidrar till deras förståelse (jämför andra stapeln från 

vänster för varje kategori 1-6). Även för flickor skattas föreläsningar högt men 

demonstrationer utförda av läraren skattas högre (jämför den första (demonstrationer) och 

andra (föreläsningar) stapeln för respektiver kategori). Föreläsningar får däremot flest tvåor 

av svaren från flickor. Pojkar har angett flest tvåor för demonstrationer utförda av läraren. 

Upplevelsen av att individuella studier bidrar till förståelsen sprider sig över fler kategorier 

och är mer jämt fördelat än de andra situationerna. Laborationer i grupp får flest fyror av 

flickor och flest tvåor av pojkar. Det ser alltså ut som om pojkar upplever sig ha större 

behållning av laborationen. Gruppaktiviteter, anmärkningsvärt nog, skattar både flickor och 

pojkar lågt när det gäller bidrag till förståelse.   

 

Rangordning av lärandesituationer som bidrar till elevernas förståelse
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Figur 1: Numreringen 1-6 anger hur högt eleverna skattar ett visst undervisningsmoment. En etta anger 

att den situationen bidrar mest till förståelse medan en sexa bidrar minst till förståelsen. Staplarna är 

sorterade i den ordning de beskrivs ovanför diagrammet. Pojkar anger oftast att föreläsningar bidrar mest 

till deras förståelse medan de oftast anger gruppaktiviteter som det moment som bidrar minst. 
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För att förstå situationen finns behov av att veta när under laborationens gång som 

problem uppstår. En fråga ställdes angående när eleverna behöver stöd av läraren. 

Diagrammet visar svarsalternativen som procentuell andel av totala antalet svar av flickor 

eller pojkar. Från diagrammet i figur 2 dominerar svarsalternativet ”Vid starten för att förstå”. 

Därefter är det ”Bearbetning av resultat”, att ”Tolka, analysera och reflektera” samt att 

”Hantera utrustning” där eleverna upplever att de behöver vägledning. Här utmärker sig 

skillnader mellan könen. Flickor upplever att de behöver stöd i större utsträckning än pojkarna 

vid ”Hantering av utrustning”, ”Val av utrustning” och ”Vid starten för att förstå”. Pojkarna 

har svarat att de behöver stöd i högre utsträckning än flickorna vid ”Bearbetning av resultat”, 

”Tolka, analysera och reflektera” samt ”Vid rapportskrivning”. 

 

Behov av stöd av lärare
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Figur 2 

 

Laborationer inom fysik kan uppfattas på olika sätt. För att få en enkel bild av den 

känsla som följer upplevelsen fick eleverna kryssa i olika alternativ för hur de upplever 

laborationen. Eleverna har angett att de upplever att den ger förståelse, är intressant men 

också krävande. Relativt få anger att laborationen är motiverande eller rolig, men också 

relativt få utmärker den som tråkig (figur 3). 

 

Upplevelser av fysiklaborationen
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Figur 3 
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För att få en bild av elevernas inflytande under laborationen ställdes frågor om vem som 

ansvarar för val av utrustning. Detta ger inte en fullständig bild av elevernas inflytande under 

laborationen utan bara en inblick i situationen. Resultatet ska alltså inte generaliseras till att 

gälla under hela laborationen. När det gäller val av utrustning inför laborationen är det tydligt 

att läraren gör det i de flesta fall (figur 4). Här upplever pojkar att de får välja utrustning i 

något större utsträckning än flickor. Det är också tydligt att eleverna inte är särskilt 

intresserade av att faktisk göra detta på egen hand. Staplarna ”Inte särskilt” och ”Inte alls” 

dominerar som svarsalternativ. Diagrammet (figur 4) visar att fler skulle vilja välja utrustning 

själva ibland än vad som verkar vara fallet. Speciellt tydligt är det i staplarna ”Mycket” och 

”Ganska”. Fler har valt dessa alternativ när det gäller att ”vilja välja” än vad som är fallet i 

verkligheten. 
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Figur 4 
 

Elevernas behärskande av laborationsutrustning visas i figur 5. Flertalet av svaren 

fördelar sig mellan ”Mycket ofta” och ”Inte särskilt ofta”. Det betyder att upplevelser av 

laborationsutrustningen skiljer sig åt och är jämnt fördelade mellan elever. Svaren är likartade 

även vid en jämförelse av de olika skolorna och undervisningsgrupperna, vilket visar att 

upplevelsen skiljer sig åt även inom en klass. Vid en jämförelse mellan könen inses att pojkar 

upplever att de behärskar utrustningen ”Mycket ofta” i högre utsträckning än flickorna, 

medan flickorna anger ”Ganska ofta” i högre utsträckning än pojkarna.  

 

Utgångsläget när elever ska utföra en laboration är att de är klara över vad som ska 

undersökas eller vilken problematik som ska utredas. Därför är det befogat att ställa denna 

fråga till eleverna (figur 5). Resultatet är en övervikt av elever som uppfattar att de har 

uppfattat problemet ganska eller mycket ofta. Det är dock anmärkningsvärt att ca 25 % av 

både flickor och pojkar har svarat att de inte särskilt ofta har uppfattat vad som ska 

undersökas före laborationstillfället. En förklaring kan vara att eleverna möjligen 

missuppfattat enkätfrågan och svarar på att problemet inte har uppfattats innan de över huvud 

taget vet att de ska utföra laborationen, alltså att ”före laborationstillfället” avser dagen eller 

veckan innan.  

 

För att motiveras av skoluppgifter är det viktigt att elever känner att de lyckas och lär 

sig. Det är inte en självklarhet att eleverna gör detta i varje situation och därför, menar jag, är 

utvecklingsarbete tillsammans med eleverna viktigt. I diagrammet nedan framställs elevernas 

uppfattning om huruvida de förstått syftet eller vad de skulle lära efter laborationsutförandet 
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(figur 5). De övervägande svaren är att de gör detta mycket eller ganska ofta. Pojkar svarar 

oftare ”Mycket ofta” än flickorna, dock svarar flickorna ”Ganska ofta” i hög utsträckning. För 

de frågor som jämförs i figur 5 är könsskillnaden anmärkningsvärd och flickornas svar halkar 

efter. Endast drygt 30 % av flickorna har uppfattat syftet, ”Mycket ofta”, i efterhand. 

  

Självständighet i utförandet och förståelse av uppgiften
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Figur 5 

 

Flertalet elever är ”Ganska” nöjda med tidsåtgång för analys. Samtidigt är det relativt få 

som anger ”Mycket” nöjd här. När resultatet jämförs med hur viktig de anser att analysen är 

(jämför den första och andra stapeln för ”Mycket”). Fler än hälften av eleverna upplever att de 

diskuterar laborationen tillräckligt med sin lärare ”Mycket ofta” eller ”Ganska ofta”. 

Flickorna anger dessa svar i 53 % av fallen och pojkarna i 71 % av fallen. Det finns alltså 

även här en skillnad mellan könen. Nästan hälften av flickorna upplever att de diskuterar 

tillräckligt ”inte särskilt ofta” eller ”inte alls”. Av totala antalet elever är det 36 % som anger 

något av dessa svar. 

  

Upplevelser av efterarbetet
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Figur 6 

 

I figur 7 belyses elevernas uppfattning av hur ofta de använder det de lär sig under 

laborationen i sin vardag. Även om det inte är några signifikanta skillnader mellan kön för 
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denna fråga kan man notera en viss övervikt av pojkar som upplever att de använder 

kunskaperna i sin vardag. Jämför staplarna Ganska och Inte alls. Att eleverna inte upplever att 

de använder kunskaperna från fysiken bör tolkas som ett problem för undervisningen. Se 

diskussionsavsnittet.  
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Figur 7 
 

Sist framställs bakgrundsfaktorer som elevernas intresse för fysiken. Här anger flickor 

oftare att de inte är särskilt intresserade medan pojkar oftare väljer ganska intresserad. 

Staplarna är likartade gällande intresse för skolans fysik och fysik i allmänhet samt intresse 

för laborationerna. Den största skillnaden ligger i att fler elever väljer mycket intresserad för 

fysik än mycket intresserad för skolans fysik. Flickor väljer också relativt ofta, och 

utmärkande, inte särskilt intresserad av att utföra laborationer i fysik.  
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Analys 

6.1 Hur förhåller sig resultatet till teorin? 

Det finns av eleverna flera förklaringar till att laborationen inte utgör det bidrag till förståelse 

som den är tänkt att vara. Dels utgör situationen ett annorlunda sätt att lära som flera elever 

verkar ha svårt att hantera. Själva situationen blir svårtillgänglig, svår att överblicka och 

koppla till teorin. Laborationen ser ut att i vissa situationer förvirra mer än den skapar klarhet. 

Gruppsituationen är dessutom inte alltid optimal. Det kanske inte är så konstigt om eleverna 

kapitulerar inför fakta, som Tärneberg (2005) skriver, istället för att anstränga sig för att förstå 

det fenomen som studeras (Se stycke 3.2). 

 

Elevernas svar antyder att de vill ha detaljerade beskrivningar för hur laborationen ska 

genomföras samt förklaringar till vad de gör. Det kan tolkas som att de efterfrågar en 

kokboksmetod där de kan vara säkra på att allt flyter på som det är tänkt. Att frambringa 

klarhet genom att förloppet kan ses med ögonen är viktigt för många. God lärarhandledning 

under laborationen efterfrågas också, men en elev kommenterar också detta i följande citat; 

”Ibland känner man sig lite väl beroende av läraren för att man ska förstå och kunna klara 

laborationen.”, vilket antyder att eleverna ibland efterfrågar mer självständighet under 

arbetet. Elevsvaren kan ge svar till frågeställningens sista del ”Vilka metoder är att föredra 

vid laborationer inom fysikundervisningen” där eleverna, här något sammanfattat, efterfrågar 

enkelhet, tydliga arbetsbeskrivningar och god vägledning. 

 

Att flickor och pojkar varken skattar laborationen högt eller lågt jämfört med andra 

lärsituationer tolkas här som att det finns utvecklingsmöjligheter. Laborationen är, om den 

utförs i grupp, ett utmärkt sammanhang för meningsskapande och lärande. Här finns 

förutsättningar för reflektion och utbyte av erfarenheter (Enghag 2007, Gockhale 1995). 

 

Eleverna upplever att de behöver stöd vid starten för att komma igång med 

laborationen. En förklaring, som tidigare nämnts, kan vara att laborationen är svår att 

överblicka och förstå vid första anblicken. En annan förklaring är att 

laborationsbeskrivningarna inte är tillräckligt tydliga och/eller att eleverna har svårt att förstå 

det fenomen som ska studeras. Andersson (2001) och Sjøberg (2005) tar upp problematiken 

med att eleven konstruerar felaktig kunskap (se 3.2 ovan). Att eleverna behöver mycket 

lärarstöd kan vara en konsekvens av att eleverna sedan tidigare har vardagsnära 

tankestrukturer som inte alltid håller enligt fysikens modeller. Eleverna behöver alltså hjälp i 

rätt riktning för att uppfatta fysikens modeller korrekt. 

 

Av enkätsvaren ser det ut som om flickor har lättare för de analytiska delarna samt att 

skriva rapporter, medan pojkar oftare hanterar laborationsutrusningen på egen hand. Orsaken 

till detta utfall är förmodligen det som ofta utmärker olikheter i kön. Kvinnor är ofta mindre 

tekniskt intresserade än pojkar, medan pojkar mer sällan diskuterar och analyserar situationer 

i vardagen (Falk 2006). 

 

Flera av eleverna upplever att laborationen ger förståelse, är intressant och krävande. Få 

upplever den som rolig eller motiverande. De öppna frågorna gav en ganska dyster bild av 

laborationen som svårtillgänglig när det gäller lärande. När det gäller den upplevelse eller 

känsla som följer laborationen så anger eleverna förståelse. Jag antar att när laborationen 

fungerar som det är tänkt så bidrar den också till att förklara det fenomen som studeras. 

Eleverna anger i relativt hög utsträckning att laborationer är krävande. Det tolkas som att 



   

 

 

22 

 

kunskapen med denna metod är svårfångad. Den kräver något av den som ska lära (mer än i 

andra situationer). Förklaringen är kanske att eleverna här måste vara aktiv på ett annat sätt än 

vid en föreläsning. Att eleverna ser laborationen som intressant, men inte särskilt rolig eller 

motiverande är svårt att tolka. Att något är motiverande eller roligt ger ofta mersmak, vi vill 

göra detta om igen. Något som är intressant för eleven kan tolkas som att han/hon gärna 

upplever eller studerar det en gång men är sedan nöjd och känner inte motivation att studera 

fenomenet ytterligare. Detta förhållningssätt till fysiken stärker Tärnebergs (2005) 

resonemang om att kunskaperna förblir ytliga och inte tillämpbara i nya situationer. Han 

beskriver elever som blir formelsamlare och att detta förstärks vid fortsatta studier. Det är en 

ganska negativ bild av fysikstuderande som framställs, frågan är om någon kan upprätthålla 

ett intresse för nya fenomen om förståelsen inte fördjupas och blir mer tillgänglig för den 

studerande?  

 

Att eleverna inte upplever laborationen som motiverande är kanske än mer oroande. 

Möjligen bör laborationerna ta mindre tid i anspråk, eller omarbetas för att bli mer 

motivationshöjande. Om inte motivationen kan väckas under lektionerna är det svårt att 

motivera elever att läsa högre kurser i fysik. För att lättare ta till sig kunskaper och att orka 

bearbeta svårigheter behövs motivation, inte minst, inom fysikundervisningen. Exemplet om 

skoluppgifternas inramning som motivering tas upp av Säljö (2000) (se stycke 3.1). 

 

När det gäller förståelse av problemet och syftet med laborationen visar figur 5 att det 

finns skillnader mellan pojkar och flickor. Pojkar verkar oftare vara säkra på att de har förstått 

vad de skulle lära, medan flickorna endast ganska ofta har förstått. Endast 30 % av flickorna 

har förstått syftet Mycket ofta efter att laborationen har utförts. Det kan inte vara 

tillfredsställande för undervisningen och speciellt med tanke på den relativt dyra utrustning 

som används för experimenten. Tillsammans med uppfattningen av att eleverna efterfrågar 

mer tid för diskussion och analys (figur 6) ges bilden av att det här finns stora 

utvecklingsmöjligheter. Sabine Falk (2006) (se inledning) undersökte flickors förhållande till 

naturvetenskapliga ämnen i grundskolan. Betygsmässiga skillnader har suddats ut vilket också 

bekräftas i denna studie (Lika stor andel pojkar som flickor har MVG, 3 procentenheter fler 

pojkar har VG än flickor och 1 procentenhet fler flickor än pojkar har G i betyg i denna 

studie). Trots det väljer flickor mer sällan än pojkar att fortsätta sina fysikstudier. Möjligen 

kan det kopplas till osäkerhet om den egna kunskapen d.v.s. att resultatet ovan speglar en 

osäkerhet hos flickor kring sin faktiska förmåga. Lindahl (2003) tar upp detta perspektiv i sin 

studie. 

  

Att eleverna inte använder resultatet i vardagen indikerar att eleverna inte heller 

bearbetar dessa kunskaper utanför undervisningens ramar. Lärandet blir endast viktigt för att 

nå ett visst betygsmål samt för att uppfylla de kunskaper som premieras inom skolans kultur 

(figur 7). Fysikens modeller blir därmed inte bekräftade i vardagen (Andersson (2001),  

Sjøberg (2005), Tärneberg (2005)). 

 

Elevernas intresse har grundläggande betydelse för undervisningen och dess 

utformning. Intresse har med tidigare erfarenheter och framtidsutsikter att göra. Intresset är 

också något som läraren kan påverka genom att skapa ett bra arbetsklimat och stimulerande 

uppgifter. Det bör bidra till synergieffekter där nöjda elever bidrar till en positiv utveckling. 

Om intresset för fysiken är mycket lågt är det ett problem även för laborationerna. Här 

förskjuts ansvaret till eleverna vilket kräver mer av eget ansvar och aktivitet. Intresse är då en 

förutsättning som Lindahl (2003) poängterar (se inledning) i sin studie. Att eleverna anger 
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minst intresse för just laborationerna är alltså mycket anmärkningsvärt. Det försätter 

fysikläraren i en position där utveckling och nytänkande är oundvikligt. 

6.1.1 Vilka problem uppstår och vilka metoder är att föredra? 

För att återgå till den fråga som arbetet avser besvara uppstår problem för eleven att nå 

förståelse. Orsaker kan vara ett abstrakt innehåll, brister i lärarens introduktion eller elevens 

förkunskaper, bristande laborationsbeskrivningar, lite tid till efterarbete samt för svag 

motivering av utförandet eller koppling till vardagen. Enligt eleverna bör laborationerna 

förenklas. Detta kan innebära en starkare lärarstyrning eller mer detaljerad 

laborationsbeskrivning eller att laborationerna som utförs i sig är enklare att utföras och 

förstå. Med det senare kan eleverna ta på sig en mer aktiv och självständig roll i utförandet. 

Min tolkning av elevsvaren är att mer aktivitet inte är deras önskan, men det är förmodligen 

skolans strävan.  

6.2 Diskussion 

Slutligen väcks tankar ur resultatet av studien som exempelvis elevernas delaktighet, 

uppfattning av grupparbeten, olikheter i upplevelsen av laborationen, speciellt mellan pojkar 

och flickor, samt vardagsanpassningen av undervisningen. Dessa aspekter tas upp speciellt 

under kommande stycken. 

6.2.1  Elevinflytande 

Eleverna har besvarat enkäten i den skolmiljö och situation de själva är en del av. Människor 

anpassar sig med tiden till det system de ingår i. Betyg är förmodligen den främsta 

motivationsmekanismen för ökat lärande. De elever som inte är unikt intresserade lär sig då 

att med så liten uppoffring som möjligt skaffa sig så höga betyg som möjligt. Ett sätt att 

minska det egna arbetet är att överföra ansvaret på läraren. Jag tolkar enkätsvaren som att 

eleverna uppskattar föreläsningar och demonstrationer utförda av läraren (se figur 1). Från de 

öppna frågorna framkom även att eleverna efterfrågar detaljerade laborationsbeskrivningar, 

god vägledning och enkelhet i laborationerna (se resultatdelen). Vidare visar figur 4 att 

eleverna inte är särskilt intresserade av delaktighet i val av utrustning. Eleverna upplever 

också att grupparbeten inte bidrar särskilt till ökad förståelse (figur 1). Sammantaget kan det 

tolkas som att eleverna uppskattar en lärarstyrd undervisning. Följande citat sammanfattar 

tolkningen av elevernas uppfattning väl; ”De bästa lektionerna brukar vara den som läraren 

gör själv medans vi ser på. Då går det rätt till”. Elevernas upplevelser strider alltså mot 

Kellys (1995) teorier där lärande kräver aktivitet av den som ska lära sig (Sjøberg 2005). Min 

tolkning av elevinflytande är exempelvis att eleverna får vara delaktiga i val av metoder och 

arbetssätt. Det innebär också att eleverna reflekterar, diskuterar och konstruerar det innehåll 

som ska läras. Att eleverna uppskattar föreläsningar och demonstrationer behöver inte 

innebära ett minskat elevinflytande. Min tolkning är att eleverna uppskattar den typ av 

undervisning då de själva är aktiva (dvs. i grupper och laborationer) mindre än den lärarstyrda 

undervisningen. Jag tror inte att ett sådant förhållningssätt till omgivningen är naturligt. Det är 

snarare i min mening en konsekvens av lång skolgång av ofrihet i tid, rum och 

arbetsuppgifter. Elever på gymnasiet är i viss mening nästan vuxna och i en annan har de en 

lång väg kvar till vuxenliv med egna valmöjligheter. För många elever tar skolan upp mycket 

tid och det är inte alltid som elevens kreativitet får sitt utlopp i skoluppgifter. Skolgången kan 

då uppfattas som en lång väntan på något annat vilket kan utlösa en arbetsinsats som lyder 

under minsta motståndets lag. Det kan vara ett sunt förhållningssätt om eleven har förmågan 

att plocka fram det absolut viktigaste av innehållet i skolan. Men om det leder till, som 

Tärneberg beskriver, att eleverna endast lär sig utantillkunskaper utan att förståelsen finns är 

mycket arbete utfört till ingen nytta (Tärneberg 2005). Trots att eleverna verkar uppskatta 
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mycket lärarstyrning och stöd visar resultatet, (figur 4), att några elever föredrar mer 

elevinflytande när det gäller att välja utrustning. Det finns alltså elever som uppfattar sig 

kunna ta en mer aktiv roll i undervisningen. 

6.2.2 Elevernas uppfattning av grupparbeten 

Gruppdynamiken vid laborationer och arbeten är ett område som bör fokuseras i 

fysikundervisningen. I enkäten svarade eleverna på huruvida gruppaktiviteter bidrar till 

förståelse och klassade detta arbetssätt lågt (figur 1). Här ingick inte laborationen även om 

den kan anses vara en gruppaktivitet. Att just gruppaktiviteter får låga betyg är 

anmärkningsvärt eftersom förmåga att samverka är viktigt både i samhället i stort men också 

inom arbetsliv. Grupparbeten är en arbetsmetod där det deliberativa samtalet kanske har störst 

möjlighet att framträda enligt min mening. Gruppdynamik vid laborationer och projektarbeten 

bör följas av reflektion och självvärdering tillsammans med läraren. Sådana diskussioner kan 

bidra till att medvetandegöra eleverna om den förutsättning och kapacitet som gruppen utgör 

för lärande (Enghag 2007). Kanske är det då speciellt viktigt, som elevsvaren framhäver, att 

föra på tal individens individuella och gemensamma ansvar i dessa situationer. Kanske är det 

just den uppstådda gruppsituationen under en laboration som resulterat i följande uppfattning 

hos en elev ”Ogillar laborationer, fysik på vår nivå bör vara teoretiskt” Orsaker kan också 

vara elevernas uppfattning om att laborationer inte är särskilt motiverande (figur 3). Kanske 

behöver grupparbeten och laborationer motiveras i högre utsträckning än exempelvis 

föreläsningar (Säljö 2000).  Ytterligare en förklaring kan vara att eleverna oftast inte belönas 

av att de skapat ett gott arbetsklimat.  

6.2.3 Olika upplevelser beroende på kön 

Elevsvaren skilde sig åt främst mellan kön (se figur 2 och 4). Läraren bör vara medveten om 

det i planeringen av undervisningen. För den erfarne läraren är förmodligen detta bekant och 

individanpassning är ofta en självklarhet oavsett kön (Lpf 94). Trots det är det intressant att 

göra en studie av hur väl undervisningen i praktiken anpassas till respektive kön, om det kan 

finnas skillnader eller speciella svårigheter för flickor eller pojkar. Att pojkar anser sig behöva 

mer stöd när det gäller att bearbeta och tolka resultat, analysera samt att skriva 

laborationsrapport bör uppmärksammas lika mycket som att flickor oftare anger att de 

behöver hjälp med laborationsutrusningen. Studier av könsskillnader är kanske speciellt 

intressanta inom fysikundervisningen eftersom den länge har präglats av manliga lärare vilket 

i min mening har bidragit till att undervisningsinnehållet ofta utgörs av traditionellt manliga 

intresseområden. 

6.2.4 Vardagsanpassning av laborationerna 

Eleverna upplevde att de inte använder resultatet från laborationen i vardagen (figur 7). 

Exempel på möjliga orsaker är att undervisningen befinner sig på en abstrakt nivå och att 

eleverna inte inser dess plats i vardagen. Det kan också bero på att skolsituationen i sig är 

frånkopplad vardagsliv och befinner sig i sin egen verklighet. En sådan förklaring kan betyda 

att resultaten endast blir giltiga inom skolan och att andra förklaringar används i vardagsliv 

(Andersson 2001, Sjøberg 2005). En annan förklaring kan vara att experimentet inte sätts in i 

det sammanhang där det hör hemma. Elevernas föreställningsförmåga sätts då på prov och 

kan till och med resultera i felaktiga förklaringsmodeller (Forssell 2005, Andersson 2001, 

Sjøberg 2005). Att det kan vara svårt att åstadkomma en vardagsnära undervisning inom 

skolans struktur och kultur är naturligt då skolan, och speciellt fysikundervisningen, enligt 

många unga befinner sig långt ifrån det vanligt förekommande. En vardagsnära undervisning 

bör innebära att eleverna skaffar sig verktyg för att hantera både samtid och framtid. Att träna 

en förmåga att finna nya lösningar, ny förståelse, kunskap och erfarenheter är mycket 
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fördelaktigt för individen både i vardag och arbetsliv. Fysikens värld har goda förutsättningar 

att tillgodose eleverna dessa aspekter. 

6.2.5 Några förslag till utveckling 

Förmodligen har eleverna rätt i att undervisningsinnehållet bör förenklas (se öppna frågor i 

resultatdelen). Frågan är på vilket sätt och med vilka konsekvenser? Elevsvaren antyder att en 

lösning kan vara att förtydliga vad eleverna förväntas uträtta i en laborationssituation. Detta 

kan göras med tydliga målbeskrivningar, detaljerade laborationsinstruktioner som förklarar 

inte bara vad som ska göras utan också vad som förväntas ske och varför. Eleverna efterfrågar 

också mer tid för reflektion och diskussion för att säkerställa att de förstått syftet med 

laborationen. Ett annat alternativ kan vara att låta eleverna arbeta med öppna 

problemställningar för att själva finna metoder att lösa problem i en laborativ miljö. Den av 

eleverna valda metoden kan diskuteras och kritiseras och därmed möjliggöra en utveckling av 

det undersökande arbetssättet. Fysikundervisningen brottas förmodligen med sina traditioner 

som inte bara utgör hinder för läraren utan även för elever genom deras syn och förväntning 

på undervisningen. 

6.2.6 Fortsatta studier 

Vidare studie av elevernas resonemang och utveckling av förståelsen under laborationen är av 

intresse för att utreda frågan vad eleverna egentligen lär sig under laborationen. Då 

upplevelsen av laborationen av flera elever inte alltid är särskilt positiv är det också av 

intresse att undersöka hur tidigare upplevelser och föreställningar påverkar elevernas utbyte 

från laborationen i nya situationer.  

6.3 Kommentar 

Fysikämnet är omfattande på så sätt att målen som ska uppfyllas har ett stort innehåll som ofta 

är svårtillgängligt. Svårtillgängligt på så vis att det kräver förkunskaper, 

föreställningsförmåga, ansträngning, motivation och intresse redan i A-kursens fysik. 

Fortsättningskurserna innehåller också begrepp där abstrakt matematik ofta är en 

nödvändighet för att lösa problem. Att skapa klarhet och enkelhet i ämnet är därför viktigt 

men inte alltid enkelt. Att i bästa välmening ge eleverna frihet att upptäcka dessa är kanske 

inte den mest tidseffektiva metod trots positiva synergieffekter.  Att läraren tar på sig mycket 

av förarbete i tydliga föreläsningar, avgränsade demonstrationer och mycket stöd och 

vägledning under laborationen kan hjälpa eleven att ta sig igenom de svårigheter som annars 

lätt uppstår. Eleverna får en uppsättning verktyg för att lösa framtida problem Om detta 

arbetssätt dominerar undervisningen är mycket av elevernas egen kapacitet outnyttjad och 

elevernas motivation kan gå förlorad. Jag tror att laborationerna kräver sitt sammanhang för 

att eleven ska bli intresserad. Frågor som varför en speciell laboration utförs är viktiga att 

fundera över. En förutsättning är också att eleven förstår syftet med laborationen. Dels vilket 

lärande som laborationen syftar till, om det är att förstå ett fenomen, att lära sig en metod, att 

hantera utrustning, att arbeta i grupp eller att reflektera över resultatet, och dels var denna 

kunskap har sin plats eller kommer till användning. 

 

Det finns många intressanta utgångspunkter för utvecklingsarbete inom 

fysikundervisningen. Samtidigt kan det vara riskabelt att rasera en stabil grund för lärande 

som idag täcker kursmålen och fyller många syften i läroplanen. För att behålla stabilitet bör 

nya metoder prövas med försiktighet där tid också finns för uppföljning och utvärdering. 
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Bilaga 1: Enkät 
 

 

 

 

Syftet med studien är att finna svar på frågan hur laborationerna i fysikundervisningen 

uppfattas av elever. Avsikten är att ta reda på om det finns utvecklingsmöjligheter som 

kan hjälpa elever att nå större förståelse och därmed ökat intresse i fysik. I detta arbete 

ligger fokus på den övergripande organisationen, förarbete, introduktion och 

framställning av laborationerna, utrustningens betydelse samt bearbetning och diskussion 

av resultaten. Tanken är att ta reda på elevers uppfattning av ovanstående områden. För 

att ta reda på om individuella faktorer har betydelse undersöks även vissa 

bakgrundsfaktorer som intresse, betygsnivå och kön. 

Jag försäkrar att du som deltar kommer att vara anonym. Dina svar kommer inte att 

kännas igen i arbetet och din lärare kommer inte att få del av dina svar. Enkäten kommer 

att ges ett nummer för att koppla den till rätt undervisningsgrupp. Jämförelser mellan 

undervisningsgrupper kan göras i bearbetningen av materialet. Du kan när som helst 

ställa frågor till mig. Du kan också när som helst välja att avbryta din medverkan. 

 

Jag som utför studien heter Kristina Bondeson och enkäten bildar underlag till mitt 

examensarbete i fysikdidaktik vid Växjö Universitet. 



   

 

 

28 

 

 

Vilken skola går du på? _____________________________________ 

 

Vilken fysikkurs läser du? 

⃞ Fysik A  ⃞ Fysik B  ⃞ Fysik – breddning 

 

Är du … 

⃞ Tjej eller ⃞ Kille 

 

Vilket är ditt senaste betyg i fysik? (Om du läser fysik A, välj betyg från grundskolan, NO eller fysik) 

⃞ IG ⃞ G ⃞ VG ⃞ MVG 

 

Hur intresserad är du av fysik? 

⃞ Mycket ⃞ Ganska  ⃞ Inte särskilt    ⃞ Inte alls 

 

Hur intresserad är du av skolans fysik? 

⃞ Mycket ⃞ Ganska  ⃞ Inte särskilt    ⃞ Inte alls 

 

Hur intresserad är du av att utföra laborationer i fysik? 

⃞ Mycket ⃞ Ganska  ⃞ Inte särskilt    ⃞ Inte alls 

 

Hur stor del av fysiklektionerna består av laborativt arbete anser du? 

⃞ Mycket ⃞ Ganska  ⃞ Inte särskilt    ⃞ Inte alls 

 

Hur duktig uppfattar du dig på att utföra laborationer i fysik? 

⃞ Mycket ⃞ Ganska  ⃞ Inte särskilt    ⃞ Inte alls 

 

Vilken beskrivning passar din fysikundervisning bäst? 

Lektionerna består av: 

⃞ Föreläsningar som förklarar momentet följt av laborationer och därefter sammanfattning och gemensam 

slutdiskussion. 

⃞ Föreläsningar som följs av gruppdiskussioner, egen problemlösning eller laborationer. Ingen 

sammanfattning eller gemensam slutdiskussion. 

⃞ Laborationer eller undersökande aktivitet i grupp/individuellt som följs av föreläsning eller gemensam 

diskussion. 

Annan beskrivning:_______________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 
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Kan du rangordna följande undervisningssituationer och starta med den du anser mest bidrar till din 

förståelse i fysik? (använd siffrorna 1 -6 där 1 bidrar mest till din förståelse) 

⃞ Föreläsningar  ⃞ Demonstrationer utförda av läraren  

⃞ Laborationer i grupp ⃞ Laborationer individuellt  

⃞ Individuella studier  ⃞ Gruppaktiviteter (ej laborationer) 

 

Av alla laborationstillfällen, hur ofta laborerar du i grupp … 

⃞ Mycket ⃞ Ganska  ⃞ Inte särskilt    ⃞ Inte alls 

 

… och hur ofta laborerar du ensam? 

⃞ Mycket ⃞ Ganska  ⃞ Inte särskilt    ⃞ Inte alls 

 

Hur aktiv uppfattar du dig själv under laborationer? 

⃞ Mycket ⃞ Ganska  ⃞ Inte särskilt    ⃞ Inte alls 

 

Vilket/vilka ord beskriver bäst hur du uppfattar laborationer i fysik (du kan välja flera alternativ)? 

⃞ Roliga  ⃞ Intressanta ⃞ Krävande  

⃞ Tråkiga ⃞ Motiverande ⃞ Ger förståelse 

 

Hur ofta har du uppfattat själva problemet eller vad som ska undersökas tillräckligt när du börjar 

laborera? 

⃞ Mycket ⃞ Ganska  ⃞ Inte särskilt    ⃞ Inte alls 

 

Hur ofta har dina medlaboranter/gruppkompisar uppfattat själva problemet eller vad som ska 

undersökas när ni börjar laborera? 

⃞ Mycket ⃞ Ganska  ⃞ Inte särskilt    ⃞ Inte alls 

 

Hur ofta får du/ni välja laborationsutrustning/mätmetod själva? 

⃞ Mycket ⃞ Ganska  ⃞ Inte särskilt    ⃞ Inte alls 

 

Hur ofta skulle du vilja välja laborationsutrustning själv? 

⃞ Mycket ⃞ Ganska  ⃞ Inte särskilt    ⃞ Inte alls 

 

Hur ofta behärskar du/ni laborationsutrustningen ni använder, dvs. hur sällan ställer den till problem 

(den kanske inte fungerar eller är svår att använda)? 

⃞ Mycket ⃞ Ganska  ⃞ Inte särskilt    ⃞ Inte alls 

 

Hur ofta når du/ni ett resultat under laborationen (oavsett om resultatet är väntat eller oväntat)? 

⃞ Mycket ⃞ Ganska  ⃞ Inte särskilt    ⃞ Inte alls 
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Hur viktigt anser du det är att analysera och tolka resultatet från laborationen? 

⃞ Mycket ⃞ Ganska  ⃞ Inte särskilt    ⃞ Inte alls 

Hur ofta är du nöjd med den tidsåtgång som erbjuds att analysera/tolka resultatet? 

⃞ Mycket ⃞ Ganska  ⃞ Inte särskilt    ⃞ Inte alls 

  

Hur ofta diskuterar du/ni resultatet och utförandet tillräckligt med er lärare? 

⃞ Mycket ⃞ Ganska  ⃞ Inte särskilt    ⃞ Inte alls 

 

Hur duktig bedömer du dig själv vara att skriva laborationsrapport? 

⃞ Mycket ⃞ Ganska  ⃞ Inte särskilt    ⃞ Inte alls 

 

När du laborerat färdigt, hur ofta har du förstått vad laborationen hade för syfte/vad du skulle lära 

dig, anser du? 

⃞ Mycket ⃞ Ganska  ⃞ Inte särskilt    ⃞ Inte alls 

 

Under vilket/vilka moment av laborationen behöver du mycket stöd av läraren? (kryssa gärna flera 

alternativ!) 

⃞ Vid starten för att förstå ⃞ För att bearbeta resultat (även beräkningar) 

⃞ För att välja utrustning ⃞ För att tolka, analysera och reflektera  

⃞För att hantera utrustning ⃞ Vid rapportskrivning 

 

Hur ofta använder du resultatet från en fysiklaboration i din vardag, dvs. funderar kring det eller 

diskuterar det med kompisar eller familj? 

⃞ Mycket ⃞ Ganska  ⃞ Inte särskilt    ⃞ Inte alls 

 

Beskriv något som du upplever problematiskt i det laborativa arbetssättet i fysiken (Om du har 

upplevt en sådan situation).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskriv fritt en laboration i fysik som varit mer givande och bidragit till din förståelse. Försök 

förklara varför laborationen var bra.  
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