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Abstrakt 
Denna uppsats behandlar fysiklaborationer på gymnasienivå och huruvida 
lärarens syfte med en sådan sammanfaller med vad eleverna registrerar som 
viktigt. Uppsatsen i sig kan sägas vara av kvalitativ natur med ett kvantitativt 
inslag. Undersökningen gjordes på ett naturvetenskapligt program vid en 
gymnasieskola i norra Sverige. De berörda eleverna observerades, intervjuades 
och fick svara på en enkät medan läraren endast intervjuades. Utifrån resultaten 
av dessa drogs slutsatsen att lärarens förutbestämda mål uppfylldes i hög grad av 
eleverna med avseende på faktakunskaper och den inledande kvalitativa 
förståelsen. Däremot skiljer sig lärarens och elevernas uppfattningar åt kring hur 
viktig terminologin är. Bland de av läraren förutsatta målen fanns utveckling av 
laborativa färdigheter och att väcka intresse för det berörda fenomenet. Dessa två 
återfanns inte bland elevernas uttalade förväntningar, men kunde ändå återfinnas 
vid en observation. Tidigare forskning är emotsägelsefull och kunde därför varken 
bekräftas eller dementeras på ett generellt plan.  
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1. Bakgrund 

1.1. Inledning 
 
Under vår tid som lärarstudenter har vi haft flera tillfällen att delta i, genomföra, 
handleda och observera laborationer i fysik. Vissa har varit lyckade och lärorika 
för både oss och övriga inblandade, medan andra bara ”avhandlades” och ledde 
inte till det som eftersträvades på ett tillfredställande sätt. Eftersom att vi har haft 
möjlighet att uppleva flera olika typer av utfall av en laboration från flera olika 
perspektiv; både som lärare, elev och observatör, kände vi att ämnet vore 
intressant att undersöka. De berörda lärarna har antagligen ett syfte och kanske 
förutbestämda kunskapsmål med en laboration, men överensstämmer dessa med 
vad eleverna upplever och registrerar? Vilka faktorer är relevanta för om 
laborationen blir lyckad? Vilken funktion fyller laborationen i elevernas lärande? 
I vilken utsträckning kan lärarens mål knytas till kursplanerna och därigenom 
förankras på ett djupare plan? Listan på relevanta frågor kan göras oändlig, vilket 
följaktligen skulle medföra att vår undersökning skulle bli detsamma. 
Begränsning blev ett nyckelord och utifrån det som är möjligt att undersöka 
tillsammans med våra resurser fick den första frågeställningen bli den avgörande 
för vår del. Under diskussioner dryftade vi huruvida grunden för lyckosamma 
laborationer ligger i att både lärare och elever har ett gemensamt synsätt på 
laborationerna. Om eleverna ska kunna uppnå de mål läraren kan tänkas ha, måste 
då eleverna ha en förståelse för vad som är det viktiga att ta med sig från en 
laboration? Vidare utmynnade dessa tankar till syftet med vår uppsats.   
 

1.2. Varför laborationer? 
 
En anledning till att man har laborationer i naturvetenskapliga ämnen är att det är 
föreskrivet och således tvingande för skolor och lärare att genomföra. Vi kommer 
nu att hänvisa till de styrdokument som finns.   

1.2.1. Förankring i styrdokument 
I kursplanen för gymnasiet finns följande att läsa om mål för fysiklaborationen: 

Skolan skall i sin undervisning i fysik sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att föreslå, 
planera och genomföra experiment för att undersöka olika fenomen samt beskriva och tolka 
vad som händer genom att använda fysikaliska begrepp och modeller. (Skolverket, 2000) 

Vidare finner vi i samma text följande beskrivning av hur undervisningen skall 
vara uppbyggd i ämnet: 

Karakteristiskt för fysiken, som för andra naturvetenskapliga ämnen, är att kunskapen byggs 
upp i ett samspel mellan å ena sidan experiment och observationer och å andra sidan 
modeller och teorier. Även i skolans fysikundervisning har experiment en central roll. Genom 
laborativa inslag övar eleverna sin färdighet att planera experiment, använda mätinstrument 
och analysera mätdata. Att ställa upp hypoteser och göra experiment för att undersöka 
fenomen, testa en modell eller revidera den utgör väsentliga inslag. Kunskaperna används för 
att diskutera och förklara företeelser i vardagen, naturen och samhället. (Skolverket, 2000) 
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1.2.2. Argument för/emot 
Det laborativa momentet i de naturvetenskapliga ämnena anses vara en naturlig 
del av kursinnehållet och föreskrivs som vi redan nämnt i kursplanerna för fysik. 
Laborationen ger enligt Hofstein och Lunetta (2004) utrymme för att testa idéer, 
kvalitativt införa begrepp och att introducera och befästa grundläggande 
färdigheter inom de naturvetenskapliga ämnena. Bland de huvudsakliga 
argumenten för att laborationer skall vara en betydelsefull del av den 
naturvetenskapliga undervisningen, anger de påståendena att laborationen är 
entusiasmerande, illustrativ och ger en djupare konkret förståelse. Samtidigt 
hävdar Wellington (1998) att laborationen är överskattad med avseende på att 
dess kostnader är höga i förhållande till det pedagogiska utbytet; hur mycket 
eleverna egentligen lär sig av laborationen. Wellington menar vidare att det kan 
snarare vara så att laborationen förvirrar än konkretiserar! Det har i studier 
(Hofstein & Lunetta, 2004; Hult, 2000) visat sig många gånger att eleverna inte 
lär sig särskilt mycket av laborationerna på gymnasie- och universitetsnivå. Ett 
tänkbart skäl till detta är att studenterna inte klarar av att både arbeta med de 
praktiska momenten i laborationen och samtidigt reflektera över de teoretiska 
aspekterna enligt Hult. Därigenom bildas en för studenten egen bild av vad 
experimentet visar som inte är kopplad till den faktiska teorin, vilket leder till en 
kontrapunkt. I en studie (Flansburg, 1972) visades det till och med att studenter 
som genomgått samma kursinnehåll, men där en del inte hade haft något 
laborativt inslag, presterade lika bra! Å andra sidan skriver Hult (2000) att 
laborationsinslaget som regel är aktiverande och utformat så att det ger möjlighet 
att pröva och få en djupare förståelse för teorin. Han säger vidare att lärandet 
förstärks genom att teoretiska/intellektuella studier kompletteras genom att flera 
sinnen används.  
 

1.3. Laborativt arbete 

1.3.1. Mål 
Enligt Benckert, Ottander och Högström (2006) kan målen för det laborativa 
arbetet huvudsakligen delas in i tre domäner. Den kognitiva domänen prioriterar 
utvecklingen av förståelse och kunskap, medan den affektiva domänen fokuserar 
på elevernas attityder; att de motiveras och att intresse skapas för ämnet. Den 
tredje och sista domänen är den psykomotoriska som ser till elevernas laborativa 
färdigheter och deras sätt att arbeta. Beroende på vilka mål man prioriterar och 
hur dessa kombineras skapas ett vitt spektra av uppfattningar om hur en laboration 
skall genomföras.   
 
Enligt Hult (2000) har laborationerna som mål att träna elever i att genomföra 
experiment, hantera apparatur och material, och att lära sig de vetenskapliga 
metoderna för ett undersökande arbetssätt. Vidare skriver han att målen för 
laborationen enligt lärare kan generaliseras till sju punkter. Laborationen skall; 
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1. ge en känsla för teorin och fenomenet som studeras.  
2. utveckla de analytiska och kritiska förmågorna. 
3. ge ett meningsfullt lärande. 
4. underlätta förståelse för ett vetenskapligt arbete. 
5. ge vana i att hantera lämpliga tekniker för vetenskapligt arbete. 
6. att motivera till naturvetenskapliga studier. 
7. utveckla den sociala kompetensen och förmågan att kommunicera. 

 
Vi ser att dessa mål relativt enkelt kan placeras i en av de tidigare nämnda 
domänerna:   

 
Kognitiva domänen: 1, 2, 4 
Affektiva domänen: 3, 6 
Psykomotoriska domänen: 5 

 
Att punkt 7 hamnar utanför är ingen tillfällighet. En av de mest omdebatterade 
frågorna kring det laborativa inslaget är huruvida social kompetensutveckling är 
ett tillräckligt eftersträvansvärt mål för att rättfärdiga de kostsamma 
laborationerna. Exempelvis menar Hult (2000) att laborationer bör ha andra 
huvudsakliga syften än att träna den sociala/kommunikativa förmågan. Det kan 
tilläggas att det är nästan bara Sverige som tar upp en variant av punkt 7 som ett 
konkret mål i läroplanerna. Internationellt sett ligger tyngdpunkten på de 
kognitiva och psykomotoriska domänerna och deras delmängder enligt Benckert 
et al. (2006). 
 

1.4. Olika synsätt på laborationen 

1.4.1 Empirism 
Det har i tidigare forskning visat sig att det finns en rad olika faktorer som 
påverkar elevers lärande vid en specifik lektion. Denna forskning har i sin tur lett 
till att några olika huvudgrenar bildats med avseende på vilken syn på inlärning 
man har. En av dessa är den empiriska uppfattningen av lärande; att kunskap 
kommer från erfarenhet. Denna inriktning inom lärandet definieras av att kunskap 
förmedlas av yttre och inre sinnen. De yttre som syn, hörsel, känsel etc. anses 
tillförlitliga och sanna, medan de inre sinnena kan iaktta de inre tillstånden hos det 
egna medvetandet (Andersson 1989). De två samarbetar för att bilda en helhet av 
det nya som individen ställs inför, vilket kan liknas vid att de yttre sinnena 
registrerar information likt en kamera eller ljudinspelningsutrustning, som de inre 
sinnena sedan ordnar och kategoriserar till ett mentalt register som kan nyttjas för 
rekognosering. Ett konkret exempel är att en person ser en bil för första gången. 
De yttre sinnena arbetar; synorganen registrerar en bild, hörseln uppfångar ett 
karaktäristiskt ljud, kanske uppfattar personen någon doft som också kopplas 
samman med bilen. Dessa yttre intryck sammanfogas av de inre sinnena och 
skapar en mental helhet som medför att begreppet bil definieras och kan användas 
i fortsättningen. Denna typ av inlärning känns för de flesta som naturlig eller 
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grundad på sunt förnuft och har därför kallats "the common sense conception of 
knowledge" av Karl Popper1.  
 
Enligt Andersson (1989) är grundmotivet alltså att det finns mycket att hämta från 
materielen vid en laboration och att kunskap överförs från dessa till eleven. På 
gymnasienivå medför detta i praktiken att man oftast använder sig av "recept" vid 
laborationer för att eleverna skall vara begränsade till ett visst ämne och relativt 
snabbt kunna komma in på det väsentliga i sin undersökning. Laborationstiden är 
ofta en avgörande faktor och därför är så kallade öppna laborationer med många 
frihetsgrader relativt lågfrekvent förekommande. Denna tillrättaläggning av 
tillvägagångssätt och genomförande leder enligt Andersson till en mindre andel 
elevtänkande och är således en kompromiss av det empiriska undersökandet av 
framförallt tidsskäl. Han säger vidare att detta beror på att mycket stoff skall 
behandlas under en kort period. Tidigare forskningsresultat (Hoffstein & Lunetta, 
2004) visar att lärare sällan eller aldrig uppmuntrar eleverna att tänka på det 
naturvetenskapliga fenomenets mening och betydelse under fysiklaborationerna 
där tidsaspekten är en tänkbar anledning. 
 

1.4.2 Konstruktivism 
En annan gren till synen av kunskapsinlärning är konstruktivismen. Precis som 
empiristen vill konstruktivisten att eleven ska göra explorationer på egen hand i 
form av undersökningar av konkret material som delats ut, eller att göra dem 
tankemässiga i form av diskussion av t ex elevhypoteser vid olika experiment 
enligt Andersson (1989). Vidare menar han att en viktig poäng för den 
konstruktivistiske läraren är att vid dessa tillfällen lyssna och iaktta på ett positivt 
sätt, för att kunna få en bild av elevernas föreställningar. En annan viktig del av 
elevexplorationerna är att de kan leda till att eleven blir medveten om sitt eget sätt 
att tänka, men även att andra elevers hypoteser kan stämma bättre överens med 
verklighen och därigenom öka elevens benägenhet att tänka i nya banor. 
Andersson menar att konstruktivisten ser elevens fria explorerande av hypoteser 
och experimentmaterial som en företeelse för begreppslig förändring där man med 
klassens övriga elever får ökade möjligheter till att förändra sin 
begreppsförståelse till det bättre.  
 
För den konstruktivistiske läraren gäller det att hjälpa eleverna i sitt lärande 
genom att introducera nya begrepp och tankesätt, som eleven normalt inte kan 
skapa på egen hand och att detta sker genom att läraren stimulerar eleven till att 
själv konstruera förståelsen. I detta synsätt uppmanas eleven att själv sätta den 
nya kunskapen samman med de tidigare inhämtade begreppen och sin tidigare 
kunskap. Andersson menar att den konstruktivistiske läraren är medveten om att 
det tar tid att tillägna sig förståelse och att de nya begreppen måste fogas in i 
elevens totala vetande genom en aktiv bearbetningsprocess som kräver mycket 
tid, stöd och uppmuntran från läraren. I det laborativa arbetet innebär detta att 
läraren försöker att lämna stora delar öppna så att eleverna måste komma fram till 
problemformuleringar och metoder för att lösa dessa på egen hand i så stor 

                                                 
1 Karl Raimund Popper, (AUS-GBR), 1902-1994. Anses vara en av de största 
vetenskapsteoretikerna i modern tid. Införde bl.a. begreppet metodologisk induktion och kravet på 
den vetenskapliga teorins falsifiering. 
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utsträckning som möjligt. Läraren ingriper endast genom att leda vidare med nya 
frågor för att få eleverna på rätt väg.  
 

1.4.3 Sociokulturellt synsätt 
Ett ytterligare sätt att se på lärandet är ur ett sociokulturellt perspektiv. Säljö 
(2000) menar att utgångspunkten för det sociokulturella perspektivet på lärande 
och tänkande/handlande är intresset för hur individer och grupper tillägnar sig och 
använder sig av fysiska och kognitiva resurser. I synen på den sociokulturella 
utvecklingen och lärandet menar han även att de språkliga och fysiska resurser vi 
har tillgång till och använder oss av har stor betydelse. Där tillägnar vi oss delarna 
av samhällets olika kulturer för att formulera och förstå verkligheten men även för 
att använda kunskaperna i praktiska syften.  
 
Ett exempel på språkets/terminologins betydelse kan vara vid en optiklaboration i 
sann piagetansk anda (Säljö, 2000). Laborationen går alltså ut på att eleven helt på 
egen hand ska ”upptäcka vad som händer”. I en sådan situation ser förmodligen 
både eleverna och läraren i en menig vad som händer på precis samma sätt. 
Medan skillnaden blir då eleven inte har tillgång att konstituera ljuset och vad 
som händer under laborationen på samma sätt som läraren, då det fysikaliska 
termerna för händelsen är okända för eleven.  
 
Säljö menar vidare att lärandet sker genom ett aktivt deltagande och att enskilda 
individer med olika specifika kunskaper kan lära sig mer tillsammans i grupp än 
på egen hand genom att kommunicera med varandra. Säljö (2000) säger även att 
vi kan mer med hjälp av artefakter. Antalet exempel på dessa är oändligt, men ett 
kan illustreras med att en matematiker inte kan räkna ut en svår ekvation. 
Däremot går det alldeles utmärkt med hjälp av en miniräknare. I detta fall är 
miniräknaren en artefakt som gör det möjligt för matematikern att lösa ekvationen 
som han inte klarade av innan. I det tidigare exemplet med terminologins 
betydelse skulle alltså de fysikaliska termerna kunna ses som artefakter som 
hjälper eleverna att förklara vad som hänt under laborationen. 
 

1.4.4 Variationsteoretisk synsätt 
Ett relativt nytt synsätt på lärande är det variationsteoretiska. Denna teori är icke-
dualistisk, och har sin grund i att lärandet existerar i relationen mellan människa 
och värld enligt Vikström (2005) med referens till Marton och Tsui. Världen kan 
sägas vara ett samlingsnamn för det som omger oss och varierar från fall till fall. 
Nyckelorden för denna gren av inlärningsteorin är variation, urskiljning och 
samtidighet. I laborationssalen så kan detta synsätt sägas fokusera på vad som 
synliggörs av läraren och därmed är möjligt att urskilja för eleverna, samt om det 
varieras i tillräckligt stor utsträckning för att eleverna skall kunna uppfatta något. 
Om vi bara skulle se till en försöksuppställning för ett visst statiskt experiment så 
är det svårt att uppfatta vad som händer och hur fenomenet beter sig. Om vi 
däremot kan ändra parametrarna i uppställningen ges möjligheten att få en mer 
komplex förståelse för fenomenet och man kan börja förutsäga vad som skall 
hända utifrån de variationer man sett. Ju fler kritiska aspekter som uppfattas 
samtidigt desto djupare blir den förståelse som eleven får. Vikström menar vidare 
att de olika variationer som kan urskiljas måste vara ändliga och möjliga att ordna 
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hierarkiskt. För att konkretisera detta ser vi till följande förenklade exempel i vårt 
studerade specialfall i denna uppsats; nämligen en laboration med rubriken 
brytningslagen. Bland de viktigaste begreppen gör vi följande imaginära2 
ordning; 1) känsla för ljusets brytning, 2) brytningslagen, 3) terminologi.  
 

Dessa kan inbördes ordnas på 16
)!3(

!33

0
=

−∑
=r r

olika sätt som uppenbarligen är en 

ändlig mängd vilket är ett kriterium utifrån teorins grundantaganden enligt 
Vikström. Följaktligen får kombinationen 123 högst rang medan att inte förstå 
något av det uppräknade lägst. Däremellan finner vi kombinationer som 312, 21, 
3 och så vidare. Denna mängd bildar ett utfallsrum som utgör hur förståelsen 
beskrivs ur ett variationsteoretiskt synsätt. 
 
 
 

2. Syfte 
 
Överensstämmer fysiklärarens intentioner med en laboration med vad eleverna 
registrerar som viktigt?   
 

2.1. Frågeställningar 
1. Vad har läraren för avsikt med den specifika laborationen? 
2. Har läraren något specifikt mål som eleverna ska uppnå som en direkt 

följd av laborationen? 
3. Vad tror eleven att läraren vill uppnå med laborationen? 
4. Vad uppfattar eleven som centralt i laborationen? 
5. Vilka moment i laborationen memorerar eleven? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Påhittad, inte reell. Författarna menar att rangordningen inte är faktisk utan bara exemplifierande. 
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3. Metod 

3.1. Försökspersoner 
 
Vi har valt att observera och intervjua en gymnasieklass i årskurs två. Eleverna 
läser på naturvetenskaplig linje vid en gymnasieskola i norra Sverige. 
Anledningen till valet av skola är att den avslutande praktiken i vår utbildning 
gjordes i anslutning till denna uppsats. Eftersom att kontakten med lärare och 
elever vid skolan i fråga var mycket god, kändes valet naturligt. Deltagandet i 
observationsundersökningen har godkänts av läraren och eleverna, intervjuerna 
med eleverna har varit frivilliga. Anonymiteten från eleverna bevaras då vi valt att 
tilldela varje intervjuad elev en siffra för identifikation istället för att uppge namn 
eller annat som leder till att personen kan identifieras. Av klassens 25 elever 
närvarade 21 stycken på laborationen och observerades följaktligen. Samma 21 
elever gjorde enkäten och av dessa intervjuades fyra stycken.  

3.2. Den utvalda laborationen 
 
Laborationen som vi valde att observera är helt och hållet regisserad av ordinarie 
lärare i fysik vid den aktuella skolan. Ämnet som behandlades var optik med 
underkategorin ljusets brytning. Eleverna hade mycket knappa förkunskaper 
eftersom att bara ett lektionspass i avsnittet lagts till handlingarna tidigare under 
veckan innan laborationen utfördes. Försöksuppställningen bestod av en lampa 
med en enkelspalt som gav upphov till en fin ljusstråle. Denna lät man sedan 
brytas mot den plana ytan av en halvcirkel gjord av en sorts plast som vilade på en 
gradskiva för enkel mätning av vinklar. Uppgifterna var i stigande svårighetsgrad, 
med början i att mäta infalls- och brytningsvinklar och att utifrån dessa beräkna 
ett värde på plastens brytningsindex med den givna brytningslagen. Senare 
uppgifter behandlade totalreflektion och gränsvinkeln för denna. Nedan visas en 
schematisk figur över försöksuppställningen i figur 1. Uppgiften i sin helhet finns 
under rubriken laborationsinstruktion bland bilagorna. 
 
 
 

Figur 1 

 
 
 

 

 

 

3.3. Datainsamlingsmetoder 
 
Eftersom denna studie syftar till att undersöka lärarens intentioner med en 
laboration kontra elevernas inlärning, bör studien vara kvalitativ enligt Trost 
(1997). Detta präglar därmed vårt val av metod till observation samt intervju, 
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eftersom att de är av typisk kvalitativ natur enligt Gunnarsson (2007).  Enligt 
Dimenäs (2001) är det av vikt att ha ett underlag med så stor variationsbredd som 
möjligt hos de elever som skall intervjuas för att nå hög signifikans i 
undersökningen.  För att uppnå detta, kategoriseras eleverna först genom en enkel 
enkät med ett rent kunskapstest samt öppna frågor som genomförs i anslutning till 
laborationstillfället. Vi väljer sedan utifrån enkätsvaren ut en person ur varje 
kategori för intervju så att variationsbredden skall säkerställas i den mån det är 
möjligt.   
 

3.4. Observation 
 
Enligt Patton (1987) krävs direkt deltagande för att forskaren skall ha en 
möjlighet att till fullo kunna angripa en situations komplexitet. Utöver detta så är 
observationen enligt Fangen (2004) en utmärkt vägledning för att finna relevanta 
frågor till den efterföljande intervjun. Detta eftersom att man har möjlighet att 
studera både handling och samtal hos försökspersonerna och dessutom ställa 
direkta frågor till dem under laborationen. Syftet med observationen är att försöka 
se verkligheten som eleverna och läraren själva ser den. Detta kräver att vi som 
observatörer låter oss införas i miljön. Vi vill därför smälta in i den aktuella 
laborationen och observera med så öppna ögon som möjligt, i första hand som 
passiva iakttagare men med möjlighet att ställa frågor. Under observationen förs 
anteckningar som i möjligaste mån är beskrivande utan inlagda värderingar som 
enligt Fangen (2004) kan ge distorsioner när anteckningarna analyseras i 
efterhand. 
 
Observationen utgör alltså grunden för de efterföljande intervjufrågorna, men ger 
dessutom en möjlighet att fylla de eventuella luckor som ett samtal mellan 
människor lämnar, vilket leder till en högre grad av tillförlitlighet. För att få ut 
kvalitativ data av observationen har en observationsguide tagits fram av 
undertecknade (se bilaga 1), där tyngdpunkten i vad som ska observeras ligger i 
de framtagna frågeställningarna. Det viktigaste med observationsguiden är enligt 
Svensson och Starrin (1996) att definiera de centrala grundfrågorna i studien, det 
vill säga frågeställningarna runt huvudsyftet.  
 

3.5. Enkät 
 
Enkäten (se bilaga 2) har tagit sin form med hjälp av Trost (2001) som talar om 
denna som ett mätinstrument där man bland annat kan mäta åsikter kvalitativt 
eller göra rent kvantitativa mätningar. Som regel nyttjas enkäten som verktyg i 
avseende att utföra statistiska analyser, men i detta fall är syftet att genom ett test 
av rena ämneskunskaper kopplade till det aktuella lärotillfället göra ett urval till 
intervjuerna. Dessutom vill vi få en överskådlig bild av åsikter kring fysik och 
laborationer och på så vis få ett underlag för intervjufrågor, vilket gör att öppna 
frågor blir av vikt. Detta i bjärt kontrast mot en rent kvantitativ studie då dessa bör 
undvikas enligt Trost. Själva frågorna har utarbetats utifrån våra frågeställningar 
och är formulerade enligt Trosts anvisningar angående värdeladdade ord, 
negationer och språkbruk. Hänsyn har även tagits till frågornas inbördes ordning. 
Enkäten finns i sin helhet under rubriken Enkät bland bilagorna. 
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Vid enkätens genomförande var en av undertecknade närvarande och instruerade 
kortfattat hur enkäten skulle bearbetas, samt fanns för eventuella frågor. Enkäten 
ifylldes i en lektionssal i anslutning till ett långt matematikpass med tillstånd från 
ansvarig lärare. Det precisa syftet hemlighölls för att inte påverka elevernas svar i 
någon riktning. 
 

3.6. Intervju 
 
Svensson och Starrin (1996) säger att ”Kvalitativa intervjuer är medel för den 
forskning som har som mål att upptäcka företeelser, egenskaper eller innebörder”, 
vilket styrker vårt val av intervjun som metod. Detta eftersom vårt syfte med 
studien är att undersöka förekomsten av överensstämmande faktorer i 
klassrummet mellan lärare och elever i en specifik situation – laborationen. Enligt 
Svensson och Starrin är det viktigt med öppna frågor i en kvalitativ intervjustudie 
för att erhålla spontan och personlig information. Samtidigt betonar de vikten av 
att hålla intervjun fokuserad på det som skall undersökas, men med utrymme för 
kortare utvikningar. 
 
Intervjuerna genomfördes i en avskild lokal vid den berörda skolan med gott om 
tid och utan störande moment. 
 

3.7. Procedur 
 
Kontakten med skolan inleddes under praktikveckorna v.7 till 12 under 2007, då 
samtal angående studien påbörjades med ansvarig lärare. Vidare information 
utbyttes via telefon och mejl, och vidarebefordrades till berörda elever genom 
läraren. Datainsamlingen inleddes med att läraren intervjuades. Detta följdes av 
en observation av interaktionen mellan lärare och elever under en specifik 
laboration. I så snar anslutning som möjligt genomfördes enkätundersökningen, 
vilket skedde under samma vecka. Laborationstillfället efterföljdes av intervjuer 
med enskilda elever samt en uppföljande kommentar av läraren, varefter analys 
kunde påbörjas. 
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4. Resultat 

4.1. Intervjuresultat 1 – Läraren 
 
Intervjun med läraren utfördes några dagar innan den stundande laborationen för 
att få reda på vilka mål och förväntningar han hade i förväg. Han var noga med att 
inledningsvis poängtera att den aktuella laborationen inte på något sätt är typisk, 
utan snarare ses som en variant på hur det kan bli i praktiken. På frågan vad syftet 
är med det allmänna laborationsarbetet från hans sida svarade han att det finns 
flera anledningar som kan sammanfattas till nedanstående punkter. 
 

• Fysik får inte bli tillämpad matematik, då försvinner intresset hos många 
elever. 

• Att uppnå en kvalitativ begreppsförståelse genom det man gör med 
händerna. 

• Bekräftelse av teori, alternativt härleda teori, beroende på vilket upplägg 
som används. 

• Det finns föreskrivet i skolans kursplaner för fysik. 
 
Dessa punkter ger några generella svar på frågeställning 1: Vad har läraren för 
avsikt med den specifika laborationen?  Här är det egentligen läraren som dikterar 
sina definitioner som vi sedan vill kontrollera gentemot elevernas åsikter och 
kunskaper litet senare.  På frågan om han har några generella mål att uppnå med 
en laboration framkom att han exempelvis vill att eleverna ska; 
 

• gå från baskunskaper till mer komplexa sammanhang. 
• utveckla förmågan att skriva rapporter, reflektera samt analysera över det 

man gör.  
• hitta kopplingen mellan teori och praktik. 
• träna i att diskutera felkällor och dess betydelse för resultatet. 
 

Detta ger en uppräkning av övergripande mål som kan gälla för laborationer i 
allmänhet och är därmed indirekt kopplat till frågeställning 2: Har läraren något 
specifikt mål som eleverna ska uppnå som en direkt följd av laborationen? Dessa 
punkter kan sedan kopplas till denna laboration som ett specialfall, där följande 
konkreta punkter 1-4 är av vikt för eleverna enligt läraren och ger oss följaktligen 
skarpare svar på frågeställning 1 och 2. Anledningen till att rapportskrivningen 
inte tas upp nedan är att vid den specifika laborationen behövdes ingen rapport 
skrivas. 
 

1. Att få en känsla för begreppen och den nya terminologin. 
2. Att parallellt med laborationen bli inlästa på teorin som finns i 

labbinstruktionen. 
3. Att känna på ljusets brytning och brytningslagen, dvs. den generella 

beskrivningen. 
4. Att gå från fenomen till matematisk beskrivning. 
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Man kan här tydligt se kopplingen till lärarens tidigare svar på de mer generella 
frågorna vilket stärker de speciella målens aktualitet. Dessa fyra konkreta 
numrerade punkter (1-4) tolkar vi som de mål för eleverna som läraren ställer upp. 
Vi kan nu kontrollera i vilken grad de uppfylls, dels genom enkäten och dels 
genom intervjun med eleverna. Eller med andra ord: hur de övriga 
frågeställningarna som är kopplade till syftet uppfylls! 
 
Bland de övriga detaljer som framkom fanns bland annat en varning för att göra 
laborationerna för teknikberoende då detta kan göra att eleverna tappar fokus från 
det som egentligen ska studeras. 
 

4.2. Observationsresultat  
 
Läraren gick väl igenom teorin och de centrala begreppen för laborationen, men 
vi fick intrycket att terminologin, det vill säga det fysikaliska språket, förvirrade 
för en del av eleverna under laborationens början. Detta kunde framförallt skönjas 
i diskussioner mellan eleverna när laborationsinstruktionen skulle läsas igenom 
och tolkas. Det uppstod även vissa bekymmer för eleverna kring hur utrustningen 
skulle ställas upp. Dessa svårigheter bestod främst i att placera gradskiva och 
plexiglasskiva på ett korrekt sätt för att göra mätningar så enkla som möjligt att 
genomföra. Under lektionens gång observerade vi en ökad förståelse hos eleverna 
om vad brytningslagen är och hur ljus bryts när det går från luft till ett annat 
material, eftersom arbetet gick i allt raskare takt och de inledande uppgifterna 
lades till handlingarna med gott resultat. Terminologin började även den efter 
hand användas och blev en naturlig del i frågorna kring laborationen. Vi grundar 
detta på att vi kunde se och höra hur eleverna diskuterade kring laborationen där 
de i allt högre utsträckning använde sig av fysikaliska termer. Några av grupperna 
tog chansen att experimentera själva genom att titta på olika ljusfärger och hur de 
kunde blandas för att uppnå vitt ljus. Detta observerades av läraren som lät dem 
hållas trots att det inte tillhörde de givna uppgifterna.  
 

4.3. Enkätresultat 
 
 
Totalt svarade 21 elever på enkäten. Enkäten syftade främst till att få ett urval för 
de efterkommande intervjuerna genom att kontrollera vilka delar av den aktuella 
laborationen som eleverna memorerat. Enkätens öppna frågor gav också 
möjligheten att se vilken inställning eleverna har till fysik, deras personliga 
åsikter på att antal punkter samt ett underlag för vidare frågor under intervjuerna.. 
Den avslutande uppgiften (fråga 9) i enkäten bestod i att fylla i relevanta termer i 
en utritad schematisk figur över försöksuppställningen. Resultatet av denna 
redovisas nedan i diagram 1 som visar hur många av de 21 eleverna som löst 
respektive delfråga. Enkäten finns i sin helhet att läsa bland bilagorna som 
nummer ett. 
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Diagram 1. Redovisning av enkätens kvantitativa del (fråga 9a-9b). 
 

4.3.1 Analys av enkätens kvantitativa del 
 
Enkäten skapade alltså dels ett underlag för intervjun, men det som främst 
kommer att analyseras här är det kvantitativa inslaget i och med den avslutande 
fråga 9 om memorerade ämneskunskaper. 
 
I diagram 1 såg vi hur svaren fördelades på de olika frågorna. Drygt hälften 
placerade normal, infallsvinkel och brytningsvinkel korrekt. Här måste det 
tilläggas att dessa tre faktorer beror av varandra eftersom att vinklarna definieras 
mellan stråle och normal. Sätts normalen ut felaktigt, blir följaktligen vinklarna 
fel utritade. Detta är alltså helt och hållet en definitionsfråga som medför att om 
eleverna missat detta får de följdfel! Detta behöver emellertid inte innebära att de 
inte greppat sammanhanget. Därför har vi rättat utifrån utgångspunkten att så 
länge eleverna är konsekventa får de rätt! Vidare så har samtliga satt ut vinklar 
mellan ljusstrålen och något av de möjliga planen. Det är rent matematiskt möjligt 
att definiera vinkeln mellan strålen och vilket plan som helst!  Därför tolkar vi 
resultatet av detta som att eleverna uppnått en initial förståelse av kvalitativ 
karaktär för dessa begrepp även om inte alla detaljer sitter ännu. Nästan alla har 
placerat ut brytningsindexen  och  korrekt. Här finns litet utrymme för 
missförstånd och begreppet optiskt medium får sin introduktion, som vi tolkar det, 
på ett framgångsrikt sätt. Dock så hade någon elev felaktigt antytt att  
motsvarar ljusets källa, dvs. lampan. 

1n 2n

1n

 
Brytningslagen kunde de flesta eleverna skriva ned på ett korrekt sätt. De fel som 
uppstod var generellt av typen: förväxling av termer tillhörande vänster eller 
höger led, dvs. hur , ,  och skall kombineras för att ge ett korrekt )sin(i )sin(b 1n 2n
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uttryck. Principen är att man följer ljustrålen från dess ursprung och namnger 
termerna i kronologisk ordning. Dock så är detta lätt att förbise vid ett enda 
lektionstillfälle. Men nästan alla har angett en ekvation med rätt faktorer 
inblandade. Detta tolkar vi som att brytningslagens utseende introducerats på ett 
tillfredställande sätt på detta stadium. 
 

4.4 Kategoriernas indelning och beskrivning 
 
Fyra kategorier bildades utifrån den poäng som eleverna uppnått vilket redovisas 
nedan tillsammans med en övergripande beskrivning av de svar vi fick på de 
övriga frågorna i enkäten i respektive kategori. Det högsta resultatet som gick att 
uppnå var 6 poäng.  
 

Kategori 1: 0-1p, 3 elever  
 
Samtliga i kategorin anger att de var osäkra på vad de vill bli i framtiden som skäl 
till varför de valde NV-programmet. Man kan även se en samstämmighet gällande 
inställningen till laborationerna som de tycker är mestadels roliga och intressanta. 
Detta gäller även fysik som helhetsämne, samtidigt som de tycker att de har 
ganska lätt för fysik vilket emotsäger deras resultat på den kategoribildande 
frågan. Alla anger underförstått kvalitativ förståelse som det viktigaste med en 
laboration och kopplingen mellan teori och praktik som lärarens huvudsakliga 
syfte.  
 

Kategori 2: 2-3p, 7 elever 
 
I denna kategori anges främst ett intresse för naturvetenskapliga ämnen som ett 
tungt vägande skäl till valet av studier. Dock så uppger två att de valt som de gjort 
för att få en bred utbildning att stå på. Det finns den stor spridning i hur de 
uppfattar sin begåvning gällande fysik. Allt från ”mycket lätt” till ”svårt” 
återfinns i denna kategori. Samtliga tycker att fysik är intressant och att 
laborationerna är roliga då de konkretiserar och beskriver fenomen. Någon säger 
även att ”laborationen ger en chans att experimentera på egen hand” vilket han 
upplever som mycket lärorikt. Det finns en stor spridning både gällande den egna 
uppfattningen om vad som är viktigt med en laboration och vad läraren kan tänkas 
vilja få ut av densamma. Som exempel på svar till dessa två frågor finner vi 
följande elevkommentarer; ”att laborationen skall bevisa teorin”, ”att få chansen 
att lära sig av egna erfarenheter” och ”att få en diskussion kring fenomenet”. 
 
 

Kategori 3: 4-5p, 8 elever 
 
Här anger de flesta att de valt program för att få en bred utbildning för 
vidarestudier, eller för att de är osäkra på vad de ska bli. Dock så säger en elev att 
han valt utifrån intresse och en annan eftersom att ”…fysik, kemi och matte är 
mina bästa ämnen…”. Hälften av eleverna uppger att de har ”svårt” för ämnet 
medan den andra hälften anger att de har ”lätt” eller ”mycket lätt” för fysik. Alla 
utom två tycker att fysik är intressant. En anger att det beror på vilket avsnitt som 
behandlas och en säger att fysik är mycket intressant därför att ” fysik kan 
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förknippas med verkligheten och vardagen”. Kategorin har stor spridning i frågan 
om vad som är viktigt med en laboration där några åsikter är; ”att härleda lagar”, 
”att den ska vara rolig”, ”att se att teorin funkar i praktiken”. På frågan om vad 
läraren vill med laborationen är några svar; ”att vi ska jobba själva för en stund”, 
”få ett härligt grupparbete med alla engagerade”, ”få variation” och ”få ett annat 
inlärningssätt”. 
 
 

Kategori 4: 6p, 3 elever 
 
Två av eleverna säger att naturämnena är deras bästa ämnen, medan den tredje 
anger att NV-programmet ger en bred utbildning som tyngst vägande skäl till 
valet av program. Samma fördelning gäller på frågan om hur lätt de tycker att de 
har för fysik där svaren är ”mycket lätt” (2) och ”lätt” (1). Överlag tycker de att 
fysik är intressant/mycket intressant och att laborationerna är roliga. Det 
viktigaste med en laboration är enligt dessa elever att ”lära sig något”, ”motivera” 
och ”det finns tid för reflektioner efteråt”. De tror även att lärarens avsikter är att 
uppnå ”förståelse av fenomen” och ”elevsamarbete”, samt ”att eleverna får se 
med egna ögon hur fysiken går till”.   
 

4.5. Intervjuresultat 2 – Eleverna 
 
Endast en elev valdes slumpmässigt ut och intervjuades per kategori. Nedan följer 
en kortfattad sammanställning av de för undersökningen relevanta resultat som 
framkom under intervjuerna.  

4.5.1. Elevintervju – kategori 1 
Eleven minns delvis vad som skulle göras under laborationen, samt att ljus, 
vinklar och en formel var inblandade. Med lite vägledning kan eleven sätta ut 
infalls- och brytningsvinkel i en figur samt formulera brytningslagen som ett 
matematiskt uttryck, även om eleven inte minns dess formella namn utan säger 
”den där med sinus”. Eleven tror att lärarens syfte med laborationen var att få en 
förståelse för ”hur det fungerar” och hur man får fram brytningslagen. Eleven 
själv tycker att det viktigaste med laborationen var få en förståelse för det man gör 
och inte slaviskt följa labbinstruktionen utan att reflektera. Den största 
svårigheten med laborationen var enligt eleven att ställa upp utrustningen.     
 

4.5.2. Elevintervju – kategori 2 
Eleven säger att laborationen handlade om ”nåt med ljus och vinklar, 
infallsvinklar och sånt där” och tycker att laborationen kan få gå under kategorin 
optik. Eleven visar att hon känner till alla begrepp och sätter ut dem korrekt i en 
schematisk figur. Med lite vägledning så ställer hon även upp brytningslagen. 
Eleven tycker att det var en intressant laboration och säger att ”man ju inte tänkt 
på att ljus bryts på det där sättet” och liknar brytningen vid en bil som kör med ett 
hjulpar i diket och får sladd. Hon känner att det viktigaste att ta med sig från 
laborationen är förhållandet mellan kvoterna för sinus för respektive vinklar. 
Samtidigt menar hon att det svåraste med laborationen var ”den där lagen” och att 
acceptera den. Dock så känner hon att man började förstå tack vare 
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laborationsuppställningen. På frågan om vad hon tror att läraren ville få ut av 
lektionen svarar hon: ”att han introducerade den där lagen för oss kan jag tänka 
mig”. 
 

4.5.3. Elevintervju – kategori 3 
Eleven säger att laborationen handlade om att ta fram brytningsindex för plast 
genom att använda brytningslagen som han även kommer ihåg.  Eleven kommer 
inte ihåg några termer som användes under laborationen men tycker att det 
viktigaste att ta med sig från laborationen är brytningslagen. På frågan om vad 
eleven tror att läraren tycker är det viktigaste att ta med sig från laborationen 
svarar han att det är att kunna brytningslagen men även att förstå ”vad man håller 
på med när man labbar med ljus”. Eleven tycker att det svåra med laborationen 
var att förstå vissa frågor som eleven tycker var konstigt ställda. 
 

4.5.4. Elevintervju – kategori 4    
Eleven säger att laborationen gick ut på att skicka iväg en ljusstråle genom en 
glasskiva och sedan kontrollera infallsvinkeln och brytningsvinkeln, varefter man 
skulle räkna ut brytningsindex för de olika materialen och att detta gjordes med 
brytningslagen. På frågan om eleven kommer ihåg några fysikaliska termer som 
användes i laborationen säger eleven att termer och begrepp är det man minst 
kommer ihåg, men att man jobbade med normalen och brytningsvinklar och att 
det är mer principen man jobbar efter som är det viktiga att komma ihåg.  Eleven 
tycker och tror även att läraren anser att det viktigaste att ta med sig från 
laborationen är brytningslagen och förståelsen för ljusets brytning.  
 

4.6. Analys av elevintervjuerna 
 
Under intervjun av eleverna är det två av fyra som nämner termen brytningsindex, 
en elev nämner normal och två elever nämner infallsvinkar som centrala begrepp i 
laborationen. Detta tolkar vi som att åtminstone en del av termerna har 
memorerats. Två av fyra elever kan sätta in alla termerna på rätt plats i en bild av 
försöket när termerna ges till dem muntligt. De övriga två kan sätta in merparten i 
bifogad figur. Detta verkar tyda på att en grundläggande förståelse för 
terminologin har grundlagts. 
 
 Av de fyra intervjuade eleverna gör vi tolkningen att samtliga har den 
gemensamma uppfattningen att brytningslagen är viktig att lägga på minnet från 
laborationen även om inte alla nämner den vid dess rätta namn. Tre av fyra säger 
att det även är viktigt att få en allmän förståelse för ljusets brytning vilket vi 
tolkar som att eleverna underförstått menar att en kvalitativ förståelse är viktig. 
Samtliga intervjuade elever tror underförstått att det läraren vill att de ska ta med 
sig är brytningslagen. Tre av fyra tror även att den kvalitativa förståelsen är en 
viktig avsikt från lärarens håll.   
 
Det som främst skiljer eleverna från läraren i uppfattningen om vad som är viktigt 
att ta med sig från laborationen är kopplingen mellan teori/praktik och vikten av 
att lära sig terminologin som läraren även vill förmedla med laborationerna. Av 
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de intervjuade eleverna är det ingen av eleverna som nämner någonting om att 
diskussionen kring analys av felkällor och träningen av rapportskrivning som 
läraren har som generella mål vid laborationerna. Detta har en förklaring i, som vi 
tidigare nämnt, att ingen rapport var nödvändig att skriva vid just detta 
laborationstillfälle.    
 

4.7. Efterföljande kommentar av läraren 
 
För att återanknyta till läraren fick han chansen att kommentera laborationen i 
efterhand. Han tycker att laborationen gick ”ungefär som avsett, förväntat och 
önskat” och att laborationen blev en bra variant då man oftast jobbar utifrån det 
omvända: att bekräfta teorin med praktik i efterhand. Laborationen medförde att 
nästkommande lektion kunde ”säcken knytas ihop” och följas av en 
demonstration av ljusets brytning i vatten.  
 

Förväntat var det i den meningen att grupperna jobbade mycket bra, kanske till och med 
något över förväntan... De var dessutom duktiga på att ta sig förbi vissa förväntade hinder, 
vilket leder till reflektionen: underskatta aldrig dina elevers kapacitet - de löser 
många problem om de känner en positiv förväntan att göra det. (Läraren) 

 
Avslutningsvis säger han: ”Jag är med andra ord på det hela taget nöjd med 
genomförandet av denna lektion i raden av lektioner. Sedan kan man bara hoppas 
att majoriteten av eleverna delar denna uppfattning...” 
 

4.8. Resultatsammanfattning 
 
Utifrån de olika momenten i metoden kan vi nu sammanställa svaren på de 
frågeställningar uppsatsen inleddes med. 
 

1. Vad har läraren för avsikt med laborationen? 
Läraren vill att eleverna skall få en känsla för de nya begreppen och 
terminologin, bli inlästa på den teori som presenterats i 
laborationsinstruktionen och att få en inledande förståelse för ljusets 
brytning som fenomen.  

 
2. Har läraren något specifikt mål som eleverna ska uppnå som en direkt 

följd av laborationen? 
Läraren vill att eleverna skall känna till den generella och matematiska 
beskrivningen av ljusets brytning, nämligen brytningslagen. 
 

 
3. Vad tror eleven att läraren vill uppnå med laborationen? 

Eleverna tror att det läraren anser vara centralt vid laborationen, är att 
kunna brytningslagen och att få en kvalitativ förståelse för ljusets 
brytning.  
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4. Vad uppfattar eleven som centralt i laborationen? 
Eleverna tror även själva att det viktiga är brytningslagen och en allmän 
förståelse för försöket med ljusets brytning. 

 
5. Vilka moment i laborationen memorerar eleven? 

Eleverna memorerar delar av terminologin, nästintill 
försöksuppställningen i sin helhet samt brytningslagen som begrepp och 
något så när dess exakta matematiska beskrivning. 
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5. Diskussion och slutsatser 

5.1. Metoddiskussion 
 
Vår metod bygger på att utifrån en fallstudie försöka få ut så mycket information 
som möjligt för att kunna besvara våra frågeställningar och därmed syftet. 
Centralt här är huruvida vi har lyckats mäta det som vi avser mäta, den så kallade 
validiteten eller giltigheten för undersökningen, samt om våra mätningar är 
relevanta och tillförlitliga utifrån syftet och ger såtillvida undersökningen en grad 
av reliabilitet.  
 
De tidigare undersökningarna vi refererat till i bakgrunden har i första hand 
använt sig av intervjuer som metod med kompletterande eller förebyggande 
åtgärder. Detta tror vi beror på att det är svårt att genomföra en undersökning om 
tankar kring något med löst definierade mål och relativt öppna frågeställningar. 
Att exempelvis helt förlita sig på enkät utan möjlighet att ställa följdfrågor skulle 
göra att man ofrånkomligen skulle gå miste om många detaljer om inte personen 
som besvarar enkäten är extremt villig att skriva, vilket vi vet av erfarenhet är 
mycket ovanligt. Vi anser därför att metoden som sådan har visat sig väl 
fungerande då de olika momenten kompletterar och bekräftar informationen som 
samlats in. Observationen gav en första inblick och väckte ytterligare 
frågeställningar än de vi redan hade. Enkäten gav dels en kontrollmöjlighet av 
faktakunskaper som var grundande för kategoriseringen och urvalet till intervjun, 
men även möjligheter att skönja vilka åsikter om fysik och laborationer som finns 
i klassen. Intervjuerna gav oss saklig information från både lärare och elever 
utifrån de två förgående momenten som vidare gav möjlighet att ställa för oss 
intressanta frågor.  
 
Dock finns det saker att beakta. För det första så är undersökningen en fallstudie 
och således begränsad till en klass, en lärare och en laboration. Det är naturligtvis 
omöjligt att säga att undersökningen på något sätt skulle kunna generaliseras på 
ett högre plan utan ytterligare information. Men utifrån vår beskrivning får läsaren 
chansen att kanske känna igen sig från en liknande situation och på det viset kan 
en så kallad naturalistisk generalisering göras enligt Vikström (2005) med 
referens till Stake. Detta innebär att trots att vår undersökning är begränsad så kan 
man med igenkännande anta att den speglar vad som kan hända vid en laboration 
generellt om inget framkommer som specifikt motsäger resultatet. De olika 
tankegångarna hos både lärare och elever känns onekligen igen från vår tid ute i 
skolorna som kandidater. Få av svaren kändes överraskande eller omtumlande, 
men för den skull inte ointressanta!    
 
Att observera med öppna frågeställningar upplevde vi bägge två som mycket 
svårt. Trots vår observationsguide och förberedande studier av litteratur fanns det 
så många intryck och detaljer att registrera att det genast blev ohållbart att försöka 
sortera vad som var viktigt för vår undersökning. Som blivande lärare är man van 
att fokusera på lärandet och de frågeställningar som eleverna har, vilket är en svår 
vana att bryta. Här behövs träning och erfarenhet för att uppnå så bra resultat som 
möjligt. Dock så fick vi ut en hel del bra information som kunde användas för 
nästa steg i undersökningen, men långt ifrån allt! 
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Vår närvaro vid observationen kan också ha påverkat eleverna i någon riktning. 
Man vill kanske visa upp sig inför nya människor, eller möjligtvis tvärtom ha en 
mer tillbakadragen hållning för att inte utmärka sig av en eller annan anledning. I 
vilken utsträckning detta kan påverka vårt resultat är omöjligt att säga. 
 
Enkäten verkade inte vålla några frågetecken hos eleverna och den tjänade sitt 
syfte väl. Kategorier bildades och vi fick en övergripande bild över vad som hade 
registrerats på faktanivå utifrån en lektion. Vi antog att dessa kategorier speglar 
klassen så att vi därmed kunde genomföra resterande del av undersökningen. Ett 
argument som talar för detta är att svaren på de övriga frågorna i enkäten hade en 
viss samstämmighet sett till kategorierna, medan svaren kategorierna emellan 
skiljer sig åt mer markant. Vi känner dock så här i efterhand att man möjligen 
hade kunnat nyttja detta steg i undersökningen ytterligare med fler frågor direkt 
kopplade till vårt syfte, men med risk för att eleverna skulle tappa intresset då 
enkäten blir väl stor.  
 
Intervjun är den avgjort tyngsta informationsinhämtande metoden i denna 
undersökning. Att den gav bra och relevant information har vi inga som helst 
tvivel på, eftersom att vi relativt enkelt kunde utläsa svar till våra frågeställningar 
ur intervjuerna. Att vi fick tillåtelse att spela in samtliga intervjuer gjorde att 
bortfallet här blir obefintligt! Som tidigare så är det vi själva som är den största 
källan till osäkerhet. Att intervjua är inte lätt! Att finna sig snabbt och spinna 
vidare på givna svar, att uppmuntra i lagom dos utan att leda och att läsa av sin 
intervjuperson är bara några av de saker som för nybörjaren är nästintill omöjligt! 
Vi kände dock att vi snabbt lärde oss och den senare intervjun blev i bådas fall 
bättre ur alla perspektiv. Men nyckelordet här är erfarenhet som per definition är 
svårt att införskaffa på kort tid. Vi hoppas och tror att intervjuerna inte är 
missvisande, utan är relevanta, tillförlitliga och kärnfulla ur vårt perspektiv. 
 

5.2. Resultatdiskussion 
 
I denna studie har det visat sig att lärarens mål och förväntningar till viss del 
uppfylls av eleverna, främst i form av rena kunskapsmål och ur kvalitativa 
aspekter. Däremot skiljer sig de uttalade uppfattningarna åt gällande 
terminologins introduktion samt inläsning av teori. Dock har vi sett att eleverna 
underförstått tar fasta på vissa termer och åtminstone uppvisar en ytlig teoretisk 
förståelse. Denna slutsats både bekräftar och motsäger tidigare forskning på 
området. 
 
Läraren prioriterade i hög grad mål tillhörande den av Benckert et al. (2006) 
definierade kognitiva domänen (se avsnitt 1.3), vilket vi tror beror på att de är 
mest eftersträvansvärda ur ett kvantitativt perspektiv, då de kan mätas vid ett 
provtillfälle. Dock är balansgången fin. En total fokusering på kunskapsmål ger i 
slutändan en ointressant undervisning utan fokus på egentlig förståelse som 
kursplanen föreskriver (se avsnitt 1.2.1). 
 
Att kunskapsmålen uppnåddes i hög grad tror vi till stor del kan härledas till att 
läraren poängterade dessa vid laborationens initiala skede genom att vid 
genomgången tala om dem specifikt. Detta visar hur viktigt det kan vara med att 
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ge mål till sina elever, även om man inte behöver benämna dem under rubriken 
”Mål” på svarta tavlan och få eleverna att stirra sig blinda på det istället för att 
fundera över vad de egentligen gör.  
 
De kvalitativa aspekterna är en naturlig del av laborationen om bara samtliga 
elever engagerar sig och verkligen deltar. De frågor som väcks hos eleverna (”vad 
händer om man vänder på glasskivan?”, ”hur får man vitt ljus” mm.) medan de 
arbetar besvaras till stor del av dem själva om de lyckas bibehålla ett större 
perspektiv, vilket vi tror underlättades i detta fall av att laborationen var så pass 
styrd fast med tid för eget experimenterande. På så vis kunde eleverna växla 
mellan att följa ett recept och att testa lite själva med möjlighet att göra många 
olika försök, vilket ur ett variationsteoretiskt perspektiv ger en större möjlighet till 
en djupare förståelse.  Detta hänger dock helt och fullt på elevernas engagemang 
och hur effektivt de jobbar, samt om läraren uppmuntrar sådant vilket Hofstein 
och Lunetta (2004) påvisade vara ovanligt (se avsnitt 1.4). Dessa faktorer beror i 
sin tur på så många parametrar att de utan större problem skulle kunna utgöra 
syftet för en helt annan uppsats! Bland dem så kan vi nämna elevernas dagsform, 
laborationens ämne, lärarens upplägg och så vidare…  
 
Terminologin, eller fackspråket, tror vi närmast kan ses som ett nödvändigt 
verktyg i fysiken värld, eller vilket universum som helst för den delen. Att 
eleverna trots allt lärde sig några av termerna som var inblandade beror troligtvis 
på att de arbetade med dem genom att aktivt delta och kommunicera med 
varandra samt att de återfanns i laborationsinstruktionen. En ytterligare anledning 
till detta tror vi kan bero på de artefakter Säljö (2000) talar om. I detta fall var den 
i form av en illustrativ bild på försöksuppställningen under intervjuerna.  Vi vet 
själva hur svårt det kan vara att studera in saker som ett självändamål. Språkliga 
studier är en god jämförelse och tillika ett exempel på sociokulturell inlärning. Att 
läsa in glosor är väl rätt trist och många glöms snabbt bort, men när man hamnar i 
en diskussion med någon i det aktuella språket och man får ett nytt ord förklarat 
för sig, så sitter det ofta kvar för livet. Samma sak tror vi gäller här fast med de 
fysikaliska ”glosorna”. Att sedan lärarens förväntningar på terminologin inte 
återfinns bland de saker eleverna uttalat trodde att läraren vill poängtera, spelar då 
närmast ingen roll alls. 
 
 Att sammankoppla teori med praktik är kanske den svåraste aspekten av allt. Att 
använda en formel för praktiskt bruk tror vi inte behöver ha något som helst 
egentligt samband med förståelse för ett fenomen. Vi har bevisligen klarat en 
mäng tentamina i olika fysikkurser, men om man ska vara självkritisk: beror det 
på förståelse eller ”tentaplugg”? Svaret är nog alltför ofta det senare alternativet! 
Denna koppling är nära nog omöjlig att verkligen bekräfta enligt vår mening. Det 
bästa testet är troligen ett praktiskt problem som personen i fråga aldrig stött på 
där inläst teori kan användas, men även här finns det oberoende faktorer som 
spelar in. Ett exempel är vana i att ställa upp problem på ett 
vetenskapligt/matematiskt sätt. Problematiken kan liknas vid att göra ett 
oberoende IQ-test vilket allmänt påstås vara omöjligt! 
 

 23



5.2.1. Tankar inför vårt framtida yrkesutövande 
Laborationen har som vi tidigare nämnt blivit kritiserad på några punkter (se 
avsnitt 1.2.2), men vi kan trots detta inte tycka annat än att den är mycket viktig 
som en del av undervisningen i fysik. Att bara undervisa teoretiskt i fysik ger ett 
monotont och ostimulerande klimat för eleverna. Intresseväckande 
demonstrationer kan ge liv åt en tråkig lektion vilket vi vet av erfarenhet efter 
snart fem års studier i fysik på universitetsnivå. Att sedan få genomföra 
laborationer ger fysiken ytterligare en dimension förutsatt att det ligger på rätt 
nivå och att inte tekniken ”skymmer” fenomenet. Här krävs fingertoppskänsla hos 
oss som lärare för att känna av var eleverna ligger kunskapsmässigt och 
färdighetsmässigt för att kunna studera fenomen och inte bli distraherade. Detta 
nämner också vår intervjuade lärare vilket styrker vår uppfattning i frågan.  
 
En annan aspekt är man som lärare måste ha en kännedom om eleverna som man 
undervisar. Vilka är deras intressen? Att känna till en sådan sak kan vara 
skillnaden mellan en produktiv lektion och en bortkastad sådan. Om man väljer 
att koppla sin undervisning till för ungdomarna relevanta och aktuella områden 
kan detta ge ett helt annat gensvar!  
 
Vi känner att upplägget för laborationen i fråga är av största vikt för att man ska 
nå ut till eleverna. Här måste tyngdpunkten för laborationen tydliggöras i förväg 
för att eleverna skall hitta fokus när det väl gäller. Man får inte heller glömma 
bort att använda sig av laborationen på olika sätt. Att bara bekräfta teori (ofta 
empiristisk laboration i praktiken) med försök där eleverna vet vad som borde 
hända, skapar ingen förväntan eller längtan efter att experimentera, vilket också 
den intervjuade läraren poängterar. En öppen laboration där man inte har någon 
eller mycket liten kännedom om fenomenet i fråga i förväg kan ofta leda till mer 
produktivt lärande. Denna typ av laboration kan sägas vara av mer 
konstruktivistisk art (Andersson, 1989) då läraren hela tiden måste hjälpa eleverna 
med ledande frågor för att de själva skall komma vidare. Den fallstudie som 
denna undersökning baseras på är just en sådan, och vi har sett att många olika 
positiva konsekvenser av detta kan påvisas, utan att för den skull några 
sjumilakliv gjordes i fysikens värld.  Nyckelordet är nog omväxling.  Att alternera 
mellan öppna och styrda laborationer, att bekräfta teori eller utforska 
förutsättningslöst, är essentiellt för att eleverna skall fortsätta växa och inte 
stagnera i sin utveckling. 
 

5.3 Fortsatt forskning 
 
Det hade varit mycket intressant att genomföra en större, mer omfattande studie 
med exempelvis olika kontrollgrupper där en grupp får ha laborationer som en del 
av undervisningen, medan den andra inte har det och så vidare, för att sedan mäta 
kunskaperna på flera olika plan. Detta är tyvärr svårt att genomföra med alla 
variabler konstanta utom just inlärningssättet. Exempelvis så är ju inte två klasser 
identiska varken i sammansättning eller på individnivå, lärarna är inte likadana, 
det kanske finns olika resurser och så vidare.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Observationsguide 

 

 
Förutom de direkta frågeställningarna i syftet är följande punkter av vikt: 
 
 

• Vad ägnar eleverna mest tid åt? 

 

• Ser det ut som att eleverna vet vad de ska göra? 

 

• Vad verkar eleverna fokusera på? 

 

• Hur går läraren igenom uppgiften? 

 

• Vilka moment trycker läraren på?  

 

• Hur fungerar samarbetet mellan eleverna? 

 

• Hur fungerar samspelet mellan lärare och elever? 
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Bilaga 2: Enkät 

 
 

 
Enkät - fysik och laborationer 

 
David och Jonas tackar för Din medverkan!  
Kom ihåg att vi behöver Ditt namn för att kunna använda oss av denna enkät i vår 
efterföljande forskning. Dina svar kommer inte att användas i annat syfte än för denna 
undersökning och när den är färdigställd kommer alla resultat att förstöras. Inte heller i 
redovisningen av undersökningen kommer det att vara möjligt att identifiera några 
enskilda personer eftersom att fingerade namn kommer att användas. 
 
 
Namn.......................................................................  Klass........................... 
 
 
 
1. Varför ville du läsa på Natur-/Teknikprogrammet?  
 
Motivering:..................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
............................................................................................. 
 
2. Tycker du att du har lätt för fysik? 
 

 mycket svårt   svårt    lätt         mycket lätt 
 
Motivering:...................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
............................................................................................ 
 
3. Vad tycker du allmänt om fysik som ämne? 
 

 mycket ointressant  ointressant  intressant  mycket intressant  
 
Motivering:...................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
............................................................................................ 
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4. Vad tycker du om de praktiska laborationerna i fysik? 
 

 mycket tråkiga         tråkiga  roliga  mycket roliga 
 
Motivering:...................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
............................................................................................ 
 
5. Hur viktigt tycker du att det är att lära sig fysik? 
 

 helt oviktigt   oviktigt  viktigt  mycket viktigt 
 
Motivering:...................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
............................................................................................ 
 
6. Vad är enligt dig viktigt med en laboration? 
 
Motivering:...................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
............................................................................................ 
 
7. Vad tror du att läraren vill få ut av en laboration i fysik? 
 
Motivering:...................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
............................................................................................ 
 
 
8. Hur ska en perfekt laboration vara enligt dig? 
 
Motivering:...................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
............................................................................................ 
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Nedan ser du en figur föreställande en ljusstråle som träffar en gränsyta mellan två 
medium. 
 
9a) Markera nedanstående i figuren: 
 

• Gränsytans normal 
• infallsvinkeln i 
• brytningsvinkeln b 
•  1n
•  2n
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9b) Formulera brytningslagen med ett matematiskt uttryck nedan: 
 
 
 
……………………………………………………………… 
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Bilaga 3: Intervjufrågor 

 

Till läraren 

• Vad är syftet generellt med ditt arbete med laborationer? 

• Kan du specificera något/några mål du vill uppnå med en laboration? 

• Kan du beskriva hur en laboration går tillväga i din regi? 

• Hur förmedlas labbinstruktionen till eleverna?  

• Vad tycker du eleverna generellt fokuserar på mest vid en laboration?  

• Var lägger eleverna mest tid, oavsett avsikt? 

• Ska eleverna ha gjort några uppgifter som anknyter till laborationen innan  

      laborationstillfället? 

• Vad är syftet med [den specifika] laborationen? 

• Vad tror du eleverna lär sig av denna laboration? 

• Vad registrerar som viktigt av laborationen i ett längre perspektiv? 

Till eleverna 

• Kan du beskriva vad laborationen handlade om?   

• Vad tycker du var det viktigaste att ta med dig från laborationen? 

• Vad tror du att läraren vill att du få ut av just den här laborationen?  

• Förstod du labbinstruktionen?  

• Hade du klart för dig vad som skulle göras när det var dags att börja? 
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Bilaga 4: Laborationsinstruktion 

 
 

Laboration fysik A: Brytningslagen. 
 
Material:  Optiklåda med lampa, halvcirkelformad plastkropp, skärm med spalt, 

gradskiva och vitt papper 
 
Teori: Brytningslagen:  bnin sinsin 21 ⋅=⋅  
                 där  och  är brytningsindex för de ämnen( medier) som ljuset går 

igenom. 
1n 2n

  
 Brytningsindex för ett medium definieras som förhållandet mellan 

ljusets fart i vakuum och ljusets fart i mediet. Eftersom ingen fart är 
högre än ljusets fart i vakuum blir alla ämnens brytninsindex större 
än 1.  

  Brytningsindex  n  i ett  medium ges alltså av       
mc
cn =  

 där c är ljushastigheten i vakuum  m/s och c8103 ⋅ m är ljushastigheten 
i mediet. Vi kan snabbt konstatera att brytningsindex för vakuum blir  

   1==
c
cnv .  

Brytningsindex  för luft blir(inte lika lätt att konstatera  00028,1=ln

Fortsättningsvis använder vi oss av   1=≈ vl nn  
 

Utförande: Sätt skärmen framför lampan så att resultatet blir en tunn ljusstråle. 
  Placera gradskivan och plastkroppen på pappret och låt ljusstrålen         
               träffa den plana ytan som figuren visar. Försök att få strålen att        
  träffa exakt i centrum av halvcirkeln( om strålen inte bryts vid den 

 buktiga ytan har du lyckats!) 
 

  
  
 
 
 

1 Markera 
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infallsvinkeln med i och brytningsvinkeln med b. 
2 Varför bryts inte ljuset i den buktiga ytan när det går från glas till 

luft? 
 
3 Mät infallsvinklar och samhörande brytningsvinklar när ljuset går 

från luft mot den plana ytan. Komplettera tabellen. Bestäm n för 
plastkroppen för de olika infallsvinklarna. Använd brytningslagen 

 
 

iº bº sin i sin b nplast

30 
    

40 
    

50    
 

60 
    

 
    

Beräkna ett medelvärde för plastens brytninsindex   nplast= 
 

Låt nu strålen träffa plastkroppen som figuren visar. Se till att strålen  
             följer en tänkt radie (då bryts inte strålen mellan luft och plast  
             eftersom i och b är 0º, jämför fråga 2). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 Studera hur strålen bryts mellan den plana sidan och luften. Öka  
                  infallsvinkeln och leta upp det läge då ljuset nätt och jämt tar sig ut,  
                  alltså när den brutna strålen följer den plana ytan. 
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4 Kan du upptäcka något speciellt med ljuset i detta läge? 
 
5 Hur stor är brytningsvinkeln när ljuset bryts så att det följer den 

plana ytan? 
 

 Gränsvinkeln (ig) för totalreflexion = infallsvinkeln i det optiskt  
             tätare  mediet när brytningsvinkeln i det tunnare mediet är 90º. När  
             infallsvinkeln är större än ig totalreflekteras ljuset, prova! 
 
6    Bestäm ig  för plastkroppen genom mätning ig = 
 
7 Beräkna ig  teoretiskt genom att använda resultatet från fråga 3. 
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