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Sammanfattning 

Denna rapport behandlar utvecklandet av en ny laboration i kursen Mätteknik, MJ2440, för 

sistaårselever på Kungliga Tekniska högskolan. Rapporten fokuserar på att göra en meningsfull 

laboration där studenterna praktiskt får möjlighet att mäta volymflöde, tryck och temperatur. 

Laborationen utformades utifrån en litteraturstudie som undersökte pedagogiska och didaktiska 

principer rörande lärande och laborationer samt de mätmetoder som behandlas i MJ2440. Även 

en state-of-the-art av existerande laborationer användes som grund för utformningen av 

laborationen. Litteraturstudien visade på flera olika perspektiv på lärande som kan ligga till 

grund för hur en laboration bör utformas. Denna rapport fokuserar huvudsakligen på det 

pragmatiska perspektivet på lärande.  

 

Laborationen som utformades innehåller mätning av temperatur, volymflöde och tryck, med 

fokus på de två första och är tänkt att genomföras av 12 studenter i grupper om fyra personer 

under två timmar. De mätinstrument som används i laborationen finns VT 2019 redan 

tillgängliga i laborationssalen som är tänkt att användas för kursen MJ2440. Laborationen 

ämnar att låta studenterna prova många olika mätmetoder och uppmuntrar till reflektion över 

mätmetodernas användningsområden och brister.  

 

Testerna av laborationen visade att den var rimlig att genomföra på den avsatta tiden men 

resulterade i flera förändringar, främst rörande formuleringen av instruktionerna och bildernas 

placering och användning. Efter att detta var förändrat så anses den slutgiltiga laborationen 

uppfylla alla ställda krav, bland annat så kan den genomföras i laborationssalen på KTH med 

existerande material, den innehåller mätning av temperatur, tryck och volymflöde samt kan 

genomföras på två timmar. Målet anses därför vara uppfyllt.  

 

Vidare arbete med laborationen bör inkludera formulerande av instruktioner för lärarassistenter 

samt undersökningar om pedagogisk teori rörande gruppstorlekar under laborationer.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Abstract 

This report describes the development of a new laboratory exercise in the course Measurement 

Techniques, MJ2440, for last year students at KTH, Royal Institute of Technology. The report 

focuses on constructing a meaningful laboratory exercise were students get to measure flow, 

pressure and temperature. The laboratory exercise’s structure was based on a literature study 

that examined pedagogy and didactic principles concerning learning and laboratory work as 

well as the measurement techniques that are part of the course MJ2440. A state-of-the-art of 

existing laboratory exercises was used as a basis for the structure of the laboratory exercise. 

The literature study addresses several perspectives on learning that can be the basis of a 

laboratory exercise. This report focuses on the pragmatic perspective on learning. 

 

The laboratory exercise that was constructed contains measuring temperature, flow and 

pressure, focusing primarily on temperature and flow measurements. The laboratory exercise is 

meant to be conducted by twelve students, in groups of four, during a two-hour exercise. The 

measurement instruments that are used in the laboratory exercise already exists, in spring 2019, 

in the laboratory planned to be used for the laboratory exercise. The laboratory exercise aims 

to let students try several types of measurement methods and encourage reflection about the 

measurement method’s uses and shortcomings.  

 

The testing of the laboratory exercise showed that the timeframe for the exercise was reasonable 

but that several changes, primarily concerning the wording of the instructions and the placement 

and use of the pictures, were needed. After the relevant changes were made the laboratory 

exercise was considered to fulfil all requirements. It contains measurement of temperature, 

pressure and flow and can be performed in two hours. The goal was therefore considered to 

have been achieved.  

 

Further work with the laboratory exercise should include creating instructions for the teachers 

assisting the laboratory exercise as well as further investigations regarding the ideal number of 

students in groups during laboratory exercises.  
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1 Introduktion 

En laboration har inte någon standardiserad definition eller utformning, men används 

regelbundet inom de naturvetenskapliga ämnena i allt från grundskolan till högskola. Syftet 

med laborativa aktiviteter kan ses som att ge studenterna förståelse för sitt lärande i kombination 

med att bygga kunskaper genom att praktisera vetenskap. (Hofstein & Lunetta 2004) 

  

En laboration är i denna rapport en obligatorisk uppgift där studenten arbetar praktiskt med 

kursrelevant material i syfte att fördjupa och ta till sig delar av kunskapsmålen. Genom att 

variera tillvägagångssätt och laborationsstilar kan detta syfte uppnås i olika stor omfattning, 

vilket undersöks närmare i denna rapport. 

1.1 Bakgrund 

Detta är ett kandidatexamensarbete i kursen MJ146X som ska genomföras under våren 2019. 

Bakgrunden till detta projekt är att institutionen för energiteknik på KTH årligen ger en kurs i 

mätteknik, MJ2440, för sistaårselever. I denna kurs som bland annat innehåller experimentell 

design, osäkerhetsanalys och kunskap om olika sensorer för mätning av temperatur, tryck och 

volymflöde, ingår det även en obligatorisk laboration som i dagsläget behöver bytas ut. Tidigare 

laboration i MJ2440 var svår för både studenter och assistenter att förstå och ta till sig. Många 

gånger fungerade inte utrustningen och laborationen har behövts ställas in på grund av detta. 

Institutionen efterfrågar därför en ny laboration som behandlar mätteknik. 

1.2 Avgränsningar 

De avgränsningar som gjorts baseras på de givna direktiven från kursansvarig lärare för 

MJ2440, Erik Björk. Kraven på laborationen anges nedan. 

  

• Laborationen ska vara meningsfull och begriplig. Studenterna ska känna att de har fått 

prova på att mäta och att de förstår vad de gör. 

• Laborationen ska innehålla mätning av temperatur, tryck eller volymflöde. 

• Tiden för laborationen ska vara ca 2 till 3 timmar, samt eventuell förberedelseuppgift 

och rapport. 

• Laborationen ska vara robust ty minst 100 elever ska göra den per år. 

• Laborationens arbetsgång ska kunna ske i ett flöde och det är önskvärt att många elever 

kan göra laborationen samtidigt. 

• Laborationen får ej vara för skrymmande och bör kunna stuvas undan tidvis. 

• Laborationen bör vara relativt självinstruerande och kräva lite handledning. 

• Laborationen ska utföras i en laborationssal. 

• Laborationens mätinstrument begränsas till de som finns tillgängliga på institutionen. 

• Laborationen ska involvera handhållna mätinstrument. 

  

I givna direktiv fanns även följande önskemål specificerade. 
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• Helst ska laborationen innehålla mätningar av temperatur, tryck och volymflöde. 

• En osäkerhetsanalys av något moment ska ingå i laborationen. 

 

Arbetet begränsas till att laborationen som skapas ska behandla nedanstående lärandemål för 

kursen MJ2440 HT2018. Eventuella förändringar i lärandemålen för aktuellt läsår tas inte 

hänsyn till.  

 

• Beräkna, utvärdera och presentera osäkerheten i experimentella resultat. 

• Utvärdera och välj lämpliga temperaturmätare. 

• Utvärdera och välj lämpliga tryckmätare. 

• Utvärdera och välj lämpliga flödesmätare. 

 

I övrigt så begränsas arbetet av att endast laborationsinstruktioner till studenterna ska utformas 

och inga instruktioner till kursens assistenter kommer att skapas. En annan avgränsning som 

görs är att laborationsinstruktionerna endast formuleras på svenska, trots att kursen ges på 

engelska.  

1.3 Laboration som undervisningsmetod 

En laboration har i flera år varit ett obligatoriskt moment i kursen mätteknik, MJ2440. Två 

format på laborationer har i huvudsak använts under kursen, hemlaboration och laboration i 

laborationssal. Hemlaborationen har inneburit att studenterna givits en frågeställning och 

därefter skulle formulera metoden själva. Laboration i laborationssal har istället inneburit att 

studenterna praktiskt fått prova på att använda mätinstrument. (Björk, 2019) 

  

För att kunna applicera begreppet laboration i denna rapport behövdes det definieras. 

Skolverket definierar i sin artikel Laboration eller experiment en laboration som 

  

“Laborationer gör man i skolan och är ett sätt att organisera undervisning 

på, till exempel föreläsningar, grupparbeten och prov. [..] En laboration 

kan med andra ord innebära att man gör ett experiment, men inte 

nödvändigtvis”. 

  (Skolverket, 2017) 

 

KTH definierar laboration som 

  

“Med laboration menas en obligatorisk uppgift som ingår som ett 

delmoment i ett moment som rapporteras i Ladok”. 

  (CSC skolan, KTH) 

 

Båda dessa definitioner säger egentligen ingenting om hur en laboration ska vara uppbyggd. 

Rystedt och Trygg definierar laboration i sin bok Laborativ matematikundervisning – vad vet 

vi? som 

  



3 
 

”en verksamhet där elever inte enbart deltar mentalt utan också arbetar 

praktiskt med material i undersökningar och aktiviteter som har ett speciellt 

undervisningssyfte.” 

  (Rydstedt och Trygg, 2010) 

 

Denna definition sätter mer begränsningar för en laborations uppbyggnad och ligger till grund 

för den definition som används i denna rapport. En laboration är i denna rapport en obligatorisk 

uppgift där studenten arbetar praktiskt med kursrelevant material i syfte att fördjupa och ta till 

sig delar av lärandemålen. 

1.4 Perspektiv på lärande 

Det finns fyra huvudsakliga perspektiv på lärande, behaviorismen, det kognitiva perspektivet, 

pragmatismen och det sociokulturella perspektivet (Lundgren m.fl., 2014). 

  

Behaviorismen, lärande genom en förändring av beteende, anser att inlärning och utveckling är 

samma sak. Då någon lär sig något utvecklas hen enligt behaviorismen. Detta perspektiv anser 

att nya beteenden fås i små steg och därför är repetition en grund för inlärning i behaviorismen 

(Alexandersson och Swärd, 2016). 

 

Det kognitiva perspektivet fokuserar istället på en idé om att stegvis utveckla generella 

tankemönster för att individen ska lära. Metakognition, att den lärande måste reflektera och bli 

medveten om lärande, är en del av detta perspektiv (Alexandersson och Swärd, 2016). 

 

Pragmatismen fokuserar på learning by doing. Pragmatismen bygger på att lärande är en 

process där den som ska lära sig något behöver få observera, handla och få erfarenhet för att 

lära sig. Samtal och kommunikation är centralt i detta perspektiv (Alexandersson och Swärd, 

2016). 

 

Det sista perspektivet, det sociokulturella perspektivet på lärande, betonar att kontext och tidiga 

erfarenheter är viktiga för lärande. För att skapa lärande som upplevs som meningsfullt så måste 

läraren bygga vidare på studentens tidigare erfarenheter och intressen (Alexandersson och 

Swärd, 2016). 

  

Laborationer fokuserar ofta på att studenten ska få arbeta praktiskt med kursrelevant material, 

något som kopplar till det pragmatiska perspektivet på lärande. Med detta perspektiv uppstår 

problem om det inte finns tillräcklig teoretisk kunskap före den praktiska aktiviteten 

(Johansson, 2012) och man bör därför bygga upp laborationen så att praktiken och teorin blir 

en helhet (Holmgren, 2005). 

  

Holmgren (2005) skriver i Laborationen i grundskolan att lärande grundar sig i sammanhang 

och att man behöver beakta att studenter kommer till laborationer med förkunskaper och att just 

detta är utgångspunkten för deras vidare lärande under laborationen. 
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1.5 Utformning av laboration 

Då definitionen av laboration inte är standardiserad finns det inte heller någon standard för hur 

en laboration ska vara uppbyggd. Skolverket (2019) skriver att alla varianter av laborationer 

har någon fördel. De delar in variationen av laborationer från slutna receptlaborationer till 

helöppna laborationer med alla grader där emellan. De betonar vikten av att variera 

tillvägagångssätt och laborationsstilar då det enligt dem förebygger slentrianbeteenden och ökar 

engagemang under laborationer (Skolverket, 2019). 

  

Slutna receptlaborationer är den vanligaste formen av laboration och innebär att eleverna får en 

färdig metod av läraren där resultatet på förhand kan förutsägas (Skolverket, 2019). Skolverket 

(2019) poängterar att för att studenten ska få en kunskapsfördjupning är viktigt att koppla 

eventuella försök till teorin när man använder sig av receptlaborationer.  

  

Reid och Shah (2007) påstår att sådana laborationer överbelastar studenterna kognitivt med 

information och att laborationsinstruktioner i många fall borde skrivas om mycket enklare. De 

konstaterar också att många lärare uppmuntrar studenter att läsa laborationsinstruktionerna 

innan för att undvika denna överbelastning, men att studenterna väldigt sällan gör detta (Reid 

och Shah, 2007). Holmes och Wieman skriver i sin artikel Introductory physics labs: We can 

do better om denna sorts laborationer och konstaterar att 

  

"Det enda tänkandet studenterna sa att de gjorde [...] var att analysera data och 

kontrollera om det var möjligt att slutföra labben i tid". 

  (Holmes och Wieman, 2018) 

 

De finner att studenterna lägger stor vikt vid möjligheten att kunna fatta beslut själva samtidigt 

som detta står i konflikt med deras uppfattning av att laborationer måste vara “som en kokbok” 

för att studenterna ska hinna igenom dem på utsatt tid med önskat resultat. De konstaterar att 

laborationer som kan genomföras snabbt inte kommer att ge studenter möjlighet att tänka och 

fundera så mycket så att de kommer att lära sig innehållet. (Holmes och Wieman, 2018) 

  

Ett steg att gå ifrån den klassiska receptlaborationen är enligt Skolverket (2019) att studenten 

utformar genomförandet av laborationen själv, samtidigt som problemet fortfarande är givet. 

Detta innebär enligt dem att studenten blir mer engagerad och laborationen mer undersökande. 

Skillnaden mellan denna sorts laboration och en helöppen laboration är att i en helöppen 

laboration så formulerar studenten både frågan och utformar laborationen (Skolverket, 2019). 

  

Ett problem när man betraktar laborationer är att det finns olika perspektiv på laborationer. 

Läraren utgår från början från vilka lärandemål de har för uppgiften, utifrån dessa kan sedan 

läraren designa uppgiften. Hur uppgiften kommer att bli kommer att bero på flera faktorer, i 

Figur 1 kan vi se en modell för designandet av en laborationsuppgift, i modellen ser vi att både 

lärarens och studentens syn på lärande och vetenskap samt kontexten påverkar hur 

laborationsuppgiften kommer att bli. (Tiberghien m.fl. 2001) 
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I modellen finns två mått på effektivitet. “Effektivitet 1” är hur väl studenternas aktivitet under 

laborationen motsvarar de som läraren hade tänkt sig. “Effektivitet 2” är i hur stor grad 

studenterna lär sig det som läraren hade tänkt sig (Tiberghien m.fl. 2001). 

 

  

Figur 1 En modell av processen för design och utvärdering av lärandeuppgift (Tiberghien & Millar s. 488, 

egen översättning). 

 

Enligt modellen i Figur 1 så finns många perspektiv som kan påverka vad studenterna faktiskt 

gör och lär sig. För att öka i hur stor grad studenterna lär sig det läraren hade tänkt sig skriver 

Rydstedt och Trygg i Laborativ matematikundervisning – Vad vet vi? att det kan vara viktigt 

för lärare att inför en laboration besvara tre didaktiska frågor. Dessa skriver Rydstedt och Trygg 

är 

 

“Vad ska läras? 

  Varför ska det läras? 

  Hur ska eleverna få möjlighet att lära?” 

  (Rydstedt och Trygg, 2010) 
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De betonar också vikten av att detta kommuniceras med eleven för att minska risken att eleven 

ser laborationen som något som bara måste göras (Rydstedt och Trygg, 2010). 

  

Praktik och teori bör samverka i en laboration men i en laboration kommer alltid en avvägning 

behöva göras och målet bör vara att elever får utmanas och reflektera men inte blir frustrerade 

(Holmgren, 2005). 

1.6 Tryckmätning 

Tryckmätning är en av de mest vanliga mätningarna som utförs inom alla aspekter av 

energiteknologi och används för att bestämma tryck såväl som hastighet. Tryck är en fysisk 

kvantitet som definieras av normalkraften mot en vinkelrät yta. Många tekniker har utvecklats 

för att mäta tryck, metoderna beskrivna nedan fokuserar på tryck i fluida system. (Posudin, 

2014) 

1.6.1  Barometer 

En barometer är ett instrument som mäter lufttryck i atmosfären. Det finns två huvudtyper – 

kvicksilverbarometer och aneriodbarometer. (Nationalencyklopedin, 2019) 

  

Principen för en kvicksilverbarometer baseras på en barometer av U-rörstyp, där ena änden är 

tillslutet av kvicksilver och den andra öppen. Barometerns öppna ände förs ner i ett bad av 

kvicksilver och på grund av tyngdkraften stiger kvicksilvret i röret tills det uppstår jämvikt. 

Höjden kommer nu vara proportionell mot lufttrycket och avläses på en representativt placerad 

skala (Nationalencyklopedin 2019). Principen visas i Figur 2. 

 

  

 Figur 2 Illustrerar principen för kvicksilverbarometer (Björk, 2017). 
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En aneroidbarometer utgör en metod för mätning av lufttryck som inte använder vätska. Den 

består oftast av en lufttät bälg av elastiska metalldosor, som beroende på lufttrycket trycks ihop 

eller expanderar. Den axiella rörelse hos bälgen överförs till en visare och deformationen som 

lufttrycket ger upphov till kompenseras med en fjäder. Aneroidbarometern är generellt mindre 

noggrann än kvicksilverbarometern, men kan avläsas direkt. (Nationalencyklopedin, 2019) 

1.6.2  Manometer 

En manometer är ett annat instrument för att mäta trycket av vätskor och gaser. Det finns två 

olika typer av manometrar som karakteriseras av dess form på röret, öppna eller stängda. Den 

öppna manometern kallas för U-manometer och utgörs av ett U-format rör. Röret har en öppen 

och en stängd ände och innehåller en vätska, se Figur 3. (Posudin, 2014) 

 

  

 Figur 3 Illustrerar principen för en U-manometer (öppen manometer) (Posudin, 2014). 

 

Principen går ut på jämvikt mellan tryck och den hydrostatisk ekvivalent vätskepunkten, där 

höjden kan omvandlas i enheter av tryck (Björk, 2018a). 

1.6.3  Tryckgivare 

En annan populär metod att mäta tryck är en så kallad tryckgivare, som vanligtvis fungerar som 

en givare som alstrar en signal som en funktion av det pålagda trycket. En töjningsmätare är en 

typ av tryckgivare som består av ett resistivt material, endast några mikrometer i tjocklek, som 

utsätts för mekanisk belastning. Materialet upplever i sin tur en deformation och får ökad 

resistans innan den återgår till sitt ursprungliga tillstånd. Denna ändring kan mätas med 

töjningsmätare och därefter analyseras med mätelektronik. (Bannister och Whitehead, 1991) 

1.7 Temperaturmätning 

Temperatur är något som de flesta människor upplever dagligen som en uppfattning av kyla 

eller värme. Grundprincipen är att ju varmare ett system är, desto mer kommer dess partiklar 

röra sig eller vibrera (RN Childs, 2001). Definitionen av temperatur har dock varit 

omdiskuterad, två definitioner som används är de specificerade nedan. 

  

Temperatur kan sägas vara 
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“en kvantitet som antar samma värde i två system som kommer i termisk 

kontakt med varandra och tillåts komma i termisk jämvikt”. 

   (Quinn, 1990) 

 

Men kan också definieras som 

  

“Temperatur är ett mått på termisk rörelse av molekyler och atomer”. 

  (Björk, 2018b) 

 

De flesta personer mäter temperatur på något sätt dagligen. Temperaturmätning kan dock vara 

mycket mer komplicerat än det som de flesta av oss gör och då behövs det också andra metoder 

för att mäta temperatur (Löthner, 2000). Det finns i huvudsak två grupper av 

temperaturmätningssystem, beröringstermometrar och beröringsfria termometrar. 

Beröringstermometrar syftar till alla sorters termometrar där mätobjektet måste vara i kontakt 

med en sensor på termometern. Beröringsfria är alla som inte kräver detta, bland annat alla 

strålningstermometrar (Hulling, 2011). 

1.7.1 Resistanstermometer (RTD) 

RTD, eller resistanstermometer, är sensorer som används för att mäta temperatur. Metoden 

mäter temperatur genom att resistansen av ett RTD-element kan korreleras med temperatur och 

därmed kan temperaturen fås av att mäta resistansen. Metoden kräver därmed att en 

resistansmätare används (Björk, 2019). För att metoden ska ge korrekt resultat är det viktigt att 

materialet som används har en förutsägbar förändring av resistans vid temperaturförändring 

eftersom denna ligger till grund för temperaturmätningen. RTD-elementet består därför oftast 

av rena metalliska material. Ofta används platina, koppar eller nickel (Björk, 2018b). I Figur 4 

illustreras hur en RTD kan vara uppbyggd. Ofta så är RTD-elementen känsliga och de har därför 

ofta något omliggande skydd, se Figur 4. RTD fungerar för att mäta temperaturer i ett stort 

intervall och är stabila över tid. 

 

  

 Figur 4 Principen för RTD (Sealevel, 2014). 

 

1.7.2 Termistorer 

Termistorer bygger, precis som RTD, på resistans som varierar vid temperatur. Det som skiljer 

termistorer från RTD är att termistorer använder polymer eller keramer. Detta resulterar i att en 

högre precision på temperaturmätningen bara fås i ett begränsat område för termistorer. Ofta 
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används termistorer för temperaturer mellan −90 °C till 130 °C. (Micro-Chip Technologies, 

2010) 

  

Det finns två typer av termistorer, NTC och PTC. NTC står för negative temperature coefficient 

och är termistorer där resistansen minskar vid ökande temperatur. PTC står för positive 

temperature coefficient och är det motsatta, att resistans ökar med ökande temperatur. (Björk, 

2018b) 

  

  

 Figur 5 Hur en termistor kan se ut (Ametherm, 2013). 

 

1.7.3 Termoelement 

Termoelement som temperaturmätningsmetod bygger på Seebeckeffekten. Seebeckeffekten är 

då en temperaturförändring orsakar en spänningsförändring i en krets av olika material (Goupil 

m.fl. 2016) och Seebeckkoefficienten är ett mått på hur stor en inducerad termoelektrisk 

spänning blir till följd av temperaturförändringen (Björk, 2107b). Termoelement producerar en 

spänning som kan användas för att mäta temperatur. Den består oftast av två olika elektriska 

ledare och det är dessas termoelektriska egenskaper som ligger till grund för mätmetoden 

(ASTM Committee, 1993). Mätmetoden kan mäta temperaturen i ett stort temperaturintervall 

och är robust, dock så kan den påverkas av korrosion och ljud (Björk, 2017b). I Figur 6 visas 

den generella principen för ett termoelement. För att kunna bestämma temperaturen behöver 

det finnas en känd temperatur samtidigt som sambandet mellan temperaturskillnad och 

spänning för metallerna är känt.   

 

  

 Figur 6 Generellt termoelement (Sealevel, 2019). 
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1.7.4 Termografi  

Termografi, eller IR-kamera som det ofta kallas, är en beröringsfri temperaturmätningsmetod. 

Temperaturmätningen bygger på att mängden strålning från ett objekt ökar vid ökande 

temperatur. Mängden strålning kan mätas av små RTDs och översättas till temperaturen för 

objektet som avgett strålningen. Temperaturen brukar sedan illustreras i en bild där olika 

temperaturintervall illustreras av olika färger (Battalwar och Gokhale, 2015). Detta illustreras i 

Figur 7. Med metoden kan man inte få lika hög noggrannhet som med andra 

temperaturmätningsmetoder men metoden har fördelen att man kan få mäta ett helt 

temperaturområde (Björk, 2018b). 

 

  

 Figur 7 En bild tagen med en IR-kamera (IFSEC, 2015). 

 

1.8 Flödesmätning 

Volymflöde kan inom fysiken definieras som transporten av volym, vilket för volym sker med 

mekanismen advektion och innebär horisontell energitransport (Nationalencyklopedin, 2019). 

Både gasflöde och vätskeflöde kan mätas med volymflödes- eller massflödesmätning, då 

mätningarna är relaterade till materialets densitet. Volymflödet definieras som massflödet 

dividerat med densiteten på vätskan eller gasen, med standardenheten kubikmeter per sekund. 

Densiteten av en vätska är nästan oberoende av omgivningens förhållande medan omgivningens 

förhållande, såväl temperatur och tryck, för en gas tvärtom har stor inverkan på densiteten 

(Björk, 2018c).   

1.8.1 Principer som används vid flödesmätning 

Flödesmätningar genomförs som tidigare nämnt för både vätskor och gaser, men mätningarnas 

tillvägagångssätt delas in i olika principer. Beroende på situationen varierar kriterierna för 

flödesmätningen och därav mätsinstrumenten, vilket resulterat i olika typer av mättekniker. De 

vanligaste fyra typerna beskrivs nedan. (Kharagpur, 2008) 

1.8.2 Differential pressure 

Principen bakom en differential pressure, ibland även kallad head meters eller flow obstruction 

meters, är att det skapas en tilltäppning i flödespassagen och tryckfall som kan relateras till 
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flödeshastigheten. De finns olika typer av denna mätningsprincip, nedan beskrivs fyra vanligt 

förekommande: orifice plate, venturimeter, flow nozzle och laminärflödesmätare. 

  

En orifice plate, eller en “öppningsplatta”, är i grunden en platta med ett hål som sätts in i ett 

rör. När flödet sedan passerar genom hålet uppstår en tryckskillnad, vilken är proportionell mot 

flödeshastigheten. Plattan som hindrar flödet ger en exakt uppmätt tilltäppning som smalnar 

röret och tvingar vätskan att dra ihop sig (Reader – Harris, 2015). För beräkning av volymflödet 

�̇� i en orifice plate gäller ekvationen enligt nedan 

 

�̇� = 𝐾 ∙ 𝜀 ∙ 𝐴 ∙ √
2(𝑝1−𝑝2)

𝜌1
  (1) 

 

, där 𝐴 står för plattans öppningsarea, 𝜌1 är luftens densitet innan öppningen, (𝑝1 − 𝑝2) är 

tryckskillnad över plattan, K är flödeskoefficienten och 𝜀 är expansionskorrektions-

koefficienten (Claesson, 2017). 

 

För den orifice plate som finns monterad på institutionen för energiteknik på KTH kan ekvation 

(1) förenklas enligt nedan. 

  

 𝑞𝑣 = 𝑘√∆𝑝𝑚 (2) 

 

Volymflödet 𝑞𝑣 kan här beräknas med hjälp av tryckskillnaden ∆𝑝𝑚 och konstanten 𝑘, där den 

sistnämnde är unik för det specifika röret. Konstanten 𝑘 är i sin tur beroende av öppningens 

position, vilket redovisas i Tabell 1.  

 

 Tabell 1 Konstanterna k för positionerna på den Orifice plate som finns installerad på KTH. 

  
 

I en venturimeter är förändringen i flödesbanan gradvis, vilket alstrar en tryckskillnad. Efter det 

trånga området passerar sedan vätskan genom utgångssektionen, där differenstrycket som 
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alstras återigen återvinns. Genom att mäta ändringen i tryck, kan därefter flödet bestämmas. 

(Kharagpur, 2008) 

  

En flow nozzle, eller ett “flödesmunstycke”, är en kompromiss mellan en orifice plate och en 

venturimeter och används ofta för att mäta gasflöden i industriella applikationer (Kharagpur, 

2008). Dessa tre typer illustreras i Figur 8. 

 

  

 Figur 8 Illustrerar de olika typerna av differential pressure (Björk, 2018c). 

 

En laminärflödesmätare (LFM), används vanligtvis för att studera flödet av pulserande luft. En 

LFM kan direkt mäta det genomsnittliga flödet, men en förutsättning för detta är att flödet är 

laminärt, vilket karakteriserat av att fluiden rörelse sägs vara välordnat och sker i skikt som rör 

sig i strömmingens riktning (Nationalencyklopedin, 2019). Reynoldstalet används vanligen för 

att bestämma om en fluid befinner sig i laminärt tillstånd, vilket beräknas genom 

  

 𝑅𝑒 =
𝜌𝑑𝑢

𝜇
 (3) 

 

där 𝜌 är densitet, 𝑢 är hastigheten och 𝜇 är dynamisk viskositet. Generellt ses fluiden laminär 

då 𝑅𝑒 är mindre än 2300 (Wang m.fl., 2018). Vidare kan flödeshastigheten bestämmas genom 

endast trycket i röret och rörlängden (Björk, 2018c). 

1.8.3 Mekaniska flödesmätare 

Det finns olika typer av mekaniska flödesmätare, men med den gemensamma nämnaren att de 

mäter flöde med hjälp av ett arrangemang av rörliga delar. Antingen kan detta ske genom att 

kända volymer av en fluid passerar genom en serie av växlar eller kamrar, eller med hjälp av 

en snurrande turbin eller rotor. (OMEGA engineering, 2019) 

  

En vanlig typ av mekanisk flödesmätare är en rotary vane flow meter. Principen går ut på att en 

gas eller fluid passera genom ett roterande set av blad, där passagen mellan varje set mäter upp 

en specifik volym, som medför att volymflödet kan bestämma med hjälp av 

rotationshastigheten (Hartfield och Ledlow, 2014). 
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1.8.4 Elektroniska flödesmätare 

En annan princip för flödesmätning delas in i en grupp som kallas elektroniska flödesmätare. 

Dessa är inte som helhet elektroniska men utgörs inte av några rörande delar, utan 

funktionaliteten är istället framtagen av elektroniska kretsar. 

  

En vanlig typ är den så kallade ultrasonic flow meter (UFM), där det huvudsakligen finns två 

olika fysikaliska principer: doppler och transit-time. Båda principerna fungerar genom att 

vidaresända högfrekventa ljudvågor i den strömmande fluiden och därefter analysera den 

mottagna pulsen. Dopplermätaren studsar bort ljudvågorna från partiklarna i flödesströmmen, 

varpå skiftets frekvens och hastighet kan uppmätas och därmed flödet bestämmas. För en 

transit-time-mätare mäts ljudsignalens tid mellan två omvandlaren, en uppströms och en 

nedströms. Ur skillnaden kan därefter vätskans hastighet bestämmas och vidare flödet 

(Instrumentation Toolbox, 2019). Principerna illustreras i Figur 9 och 10. 

 

  

 Figur 9 Illustrerar principen för en ultrasonic doppler flow meter (Björk, 2018c). 

 

  

 Figur 10 Illustrerar principen för en transit time ultrasonic flow meter (Björk, 2018c). 
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En annan vanlig elektronisk flödesmätaren är hot wire anemometer. En hot wire anemometer 

bygger på en värmeförlust som sker till den fluid som passerar genom konvektion från en 

uppvärmd tråd. Detta kan användas för flödesmätning, då värmeöverföringen är direkt 

proportionell mot temperaturskillnaden (Behghan Manshadi och Kazemi Esfeh, 2012). 

1.8.5 Massflödesmätare 

Flödesmätning kan även ske med en så kallad massflödesmätare – en konstruktion som mäter 

massan som per tidsenhet passerar genom en anordning. Den volymetriska flödeshastigheten 

ges sedan genom massflödet dividerat med vätsketätheten. 

  

En vanligt förekommande mätning som tillhör massflödesmätning är coriolis 

massflödesmätare. Den stora fördelen med denna metod är att den mäter den sanna 

massflödeshastigheten direkt, till skillnad från andra metoder där volymflödeshastigheten tas 

fram i först. Den generella mätningsprincipen baseras på att ett flödesrör ger sinusformiga 

vibrationer vid en resonansfrekvens, som i sin tur övervakas av två sensorer. På grund coriolis-

krafterna kommer rören att deformeras och ytterligare vibrationskomponent läggs till i 

svängningen. Detta orsakar en fasskillnad på vissa ställen i rören som kan mätas av sensorerna 

och som sedan ger massflödeshastigheten. (Samer och Fan, 2010) 

  

Till gruppen massflödesmätare ingår även en så kallad termisk massflödesmätare. Denna metod 

klassas som en av de bättre massflödesmetoderna, då massflödet av gaser och vätskor kan mätas 

direkt. Grundprincipen går ut på att fluiden strömmar genom ett rör med en mycket liten 

diameter, men tillräckligt förhållande mellan längden och dess diameter för att säkerhetsställa 

laminärt flöde. Värme överförs till huvuddelen av fluiden och den uppvärmda delen kommer 

då att färdas nedström, vars temperatursensor kommer känna av en högre temperatur än den 

temperaturgivare där fluiden färdas uppström. Röret och dess temperaturgivare visas i Figur 11. 

(Baker, 2000) 

 

   

 Figur 11 Illustrerar principen för en Termisk Massflödesmätare (Björk, 2018c). 
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1.9 State-of-the-art 

I state-of-the-art-studien valdes 14 laborationsinstruktioner ut inom relevanta kurser från KTH, 

samt sju övriga laborationsinstruktioner utvalda från andra universitet i Sverige inom liknande 

områden, se Bilaga 1. 

  

Vid en utvärdering av samtliga laborationer kunde olika områden där instruktionernas 

strukturer tydligt skilde sig åt identifieras. Dessa var övergripande struktur, 

experimentutförandet, svar och uträkningar, förberedelseuppgift, omfattning samt visuella 

effekter. Dessa valdes vidare att undersökas och återkommande trender för respektive område 

kunde därefter sammanställas. För att få en uppfattning om omfattningen av varje trend gjordes 

en procentuell beräkning, där förekomsten jämfördes med det totala antalet laborationer. 

Resultatet samt närmare specificering av trenderna återfinns i Bilaga 1. 

  

Gällande den övergripande strukturen kan avläsas att den största delen av rapporterna (52 

procent), har en struktur där laborationen strukturen följer arbetsgången som i en rapport och 

varje del presenteras med en rubrik. Även gällande hur svar och uträkningar skulle redovisas 

kunde en tydlig trend urskiljas. I 43 procent av samtliga instruktioner ges ingen plats för egna 

anteckningar i instruktionsbladet utan svar och uträkningar får antecknas separat medtaget 

papper eller dator. Detta kan jämföras med den näst vanligast förekommande, 33 procent, där 

svar och uträkningarna antecknas på utritade “svarsstreck” eller svarsrutor efter varje 

problemformulering. Minst vanligt i laborationerna var att inga svar eller uträkningarna skulle 

antecknas direkt i laborationen, utan samtlig information som efterfrågas skulle istället 

sammanfattas i en rapport som lämnas in vid ett senare tillfälle. 

  

Gällande förberedelseuppgift gavs resultatet att detta endast förekom i en tredjedel av 

instruktionen, då i form av frågeställningar som skulle besvaras innan laborationstillfällets start. 

Noteras kunde också göras att det i de flesta fall inte fanns någon specificering om hur själva 

redovisningen skulle ske, utan det är istället upp till läraren eller assistenten vid det specifika 

tillfället om frågorna besvaras skriftligt på medtagande papper eller om dessa ska redovisas 

muntligt. 

  

Något som observerades gällande laborationsinstruktionernas omfattning var att hela 71 

procent av totala antalet utgjordes av 10 sidor eller fler, samt att själva experimentutförandet 

för 62 procent utgjordes av mindre än en tredjedel av laborationen som helhet. Det som 

uppmärksammades var även att i de sistnämnda 62 procenten bidrar laborationerna från KTH 

med 71 procent och övriga laborationer med endast 43 procent. Laborationerna från KTH består 

alltså i betydligt större utsträckning av mer informationen som utgörs av bland annat bakgrund, 

teori och beräkningsunderlag, än övriga laborationer. 

  

Resultatet för de visuella effekterna som på olika sätt förekom i laborationerna gav totalt sett 

relativt höga procentandelar. Andelen av kontinuerligt förekommande bilder och att 

instruktionerna hade hög “luftighet” var mer än tre fjärdedelar (76 respektive 81 procent). Dock 

dras den totala procentsatsen ner på grund av den låga graden olika medel för att göra 
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laborationen mer lättläst förekom, till exempel variation av typsnitt och färg, som var mindre 

än hälften (38 procent). 
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2 Problemformulering och mål 

Denna rapport ämnar att självständigt arbeta fram en laboration där studenter får möjlighet att 

lära sig om temperatur, tryck och volymflödesmätning. Laborationen ska uppfylla de givna 

direktiven och baseras på pedagogiska principer. Syftet är att bereda väg för värdefullare 

undervisning som underlättar för studenterna att kunna ta till sig lärandemålen i kursen MJ2440, 

detta genom att använda sig av pedagogiska principer och analysera tidigare givna laborationen 

inom liknande områden utifrån olika perspektiv. För att konkretisera rapporten syfte, 

formulerades följande frågeställningar. 

  

• Hur kan en laboration inom ämnet energiteknik utformas? 

• Hur möjliggörs lärandet i laborationen utifrån pedagogiska aspekter? 

  

Frågeställningar har genomsyrat projektet under tidens gång och fungerat som delmål att arbeta 

mot. Dessa har även möjliggjort att under projektets gång kunna stämma av att arbetet håller 

sig inom ramarna för projektet. 

 

Projektets huvudsakliga mål är att med grund i pedagogiska principer skapa en laboration som 

kan användas i kursen MJ2440. Laboration och rapport planeras färdigställas i maj 2019 och 

målsättningen är att den då ska vara användbar i kursen MJ2440 Measurement Techniques från 

tidigast hösten 2019. 
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3 Metod  

För att uppfylla målet med detta projekt så genomfördes inledningsvis en litteraturstudie för att 

inhämta den teori som skulle ligga till grund för laborationen. Även en state-of-the-art 

genomfördes för att undersöka hur laborationer på universitetet oftast är uppbyggda. Ifrån detta 

så skapades en modell för laborationsskapande. Denna modell tillsammans med övrig teori 

användes sedan för utvecklandet av laborationsinstruktionerna. Avslutningsvis utvärderades 

den framtagna laborationen och projektet utvärderades mot målen. I Figur 12 så visas denna 

process grafiskt.  

 

  

 Figur 12 Grafisk beskrivning av metoden. 

 

3.1 Litteraturstudie 

För att samla teori kring didaktik och pedagogik så genomfördes en litteraturstudie där främst 

KTH Bibliotekets söktjänst Primo användes för att finna artiklar, böcker och rapporter som 

behandlade dessa områden. Resultatet användes för att analysera hur en bra laboration bör vara 

utformad och låg till grund för den modell som togs fram för laborationsskapande.  

 

Litteraturstudien kring mätmetoderna som ingår i kursen MJ2440 utgick från den teori som ges 

till studenterna i form av föreläsningar då detta kan ses som den information som studenterna 

kan tänkas ha inför laborationen. Artiklar, böcker och rapporter användes därefter även här för 

att ge en mer omfattande bild av mätmetoderna vilket sedan låg till grund för hur vi valde vilka 

mätmetoder från kursen MJ2440 som användes i den resulterande laborationen.  
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3.2 State-of-the-art 

För att ges en djupare förståelse för hur en laborationsinstruktion kan se ut, genomfördes en 

state-of-the-art, där tidigare framtagna laborationen kopplat till ämnet Energiteknik undersöktes 

och utvärderades. Samtliga laborationer från KTH valdes ut av handledaren och var tidigare 

genomförda i kurserna Värmetransport, Kylteknik, Mätteknik och Hållbar Energianvändning. 

Laborationerna som förekom i kurser utanför KTH valdes främst ut baserat på dess innehåll, 

men också i syfte om att få så stor variation som möjligt gällande uppläggen på instruktionerna.  

3.3 Modell för konstruerandet av en laboration 

När en laboration ska skapas finns det flera begränsande faktorer, bland annat tid, antal personer 

som ska genomföra laborationen och hur mycket som ska behandlas i laborationen. Utifrån 

dessa faktorer och teorin kring laborationer från litteraturstudien så utformade vi en grafisk 

beskrivning för hur man kan tänka vid utformandet av en laboration i form av ett flödesschema. 

Denna grafiska beskrivning baserades i huvudsak på teorin från avsnitt (1.3) – (1.5). 

3.4 Utformning av laborationsinstruktioner  

För att utforma laborationsinstruktionerna så behövde de mätmetoder från kursen MJ2440 som 

laborationen skulle behandla väljas ut. Det fanns en del krav på laborationen som mätmetoderna 

behövde uppfylla. Därför inleddes det med att en elimineringsmatris skapades. En 

elimineringsmatris är en matris där varje alternativ, mätmetoderna, jämförs mot kraven och 

utvärderas för varje krav som antingen “+”, kravet är uppfyllt, “-”, kravet är inte uppfyllt, eller 

“?”, mer information krävs. När något alternativ får “-” på något av kraven så väljs det direkt 

bort som alternativ för laborationen. (Janhager Stier, 2018) 

 

För de alternativ som inte utvärderades till “-” för något av kraven så användes 

kriterieviktsmetoden för att avgöra vilka av mätmetoderna som laborationen skulle innehålla. 

Denna metod går ut på att alla önskemål som man vill att produkten, eller laborationen i detta 

fall, ska uppfylla viktas mot hur viktigt det är att det önskemålet är uppfyllt från 5, mycket 

viktigt, till 1, ganska oviktigt. Därefter så utvärderas alla alternativ mot varje önskemål där en 

bedömning hur väl alternativet uppfyller önskemålet från 5, helt uppfyllt, till 1, inte alls 

uppfyllt, gjordes. Därefter multipliceras detta med viktningen för önskemålet, alla dessa 

produkter adderas därefter och varje alternativ får en totalsumma som motsvarar hur väl de 

uppfyller önskemålen för laborationen (Janhager Stier, 2018). Med detta som grund gjordes 

sedan valet vilka mätmetoder som skulle användas i laborationen.  

 

När mätmetoderna som skulle användas i laborationen var bestämda så återstod det att utforma 

laborationen. Detta gjordes genom att vår framtagna modell för konstruerandet av laboration 

följdes. För att använda relevanta frågeställningar baserades dessa delvis på tidigare 

laborationer i mätteknikkurser.  

 



20 
 

3.5 Undersökning av framtagen laboration 

För att undersöka den framtagna laborationen genomfördes som första steg en utvärdering mot 

de uppsatta krav och önskemål som specificerats. Syftet med detta var att undersöka om 

samtliga krav var uppfyllda samt att önskemålen uppfylls i så stor mån som möjligt. Därefter 

genomfördes en diskussion med kursansvarig lärare, där laborationen diskuterades som helhet 

och där bland annat rimlighet, gruppindelning samt övergripande svårighetsgrad diskuterades. 

Som sista steg i undersökningen gjordes ett test av laborationen på en frivillig student, där 

studenten självständigt, med endast laborationsinstruktioner och framtagna mätinstrument, 

skulle genomföra laborationen. Syftet med detta var att upptäcka eventuella misstolkningar och 

svårigheten som laboranten stötte på, för att sedan korrigera laborationsinstruktionerna utifrån 

detta. 

3.6 Vidareutveckling av laborationen 

Efter utvärdering av det första laborationsförslaget enligt metoden i avsnitt (3.5) så användes 

erhållna resultat för att förändra utformningen av laborationen. De punkter där laborationen inte 

uppfyllde kraven reviderades helt medan de punkter där laborationen inte uppfyllde önskemålen 

sågs över och vidareutvecklades där det ansågs rimligt och främjande för laborationen som 

helhet.  
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4 Resultat och diskussion 

4.1 Tre identifierade laborationsstrukturer 

För att ges en klarare bild av resultatet från state-of-the-art sammanställdes de vanligaste 

förekommande strukturerna i tre generella huvudtyper. De olika strukturerna konstruerades 

baserat på vanligt förekommande upplägg och layouter från de tidigare framtagna laborationer 

som undersökts. De tre strukturer visas som helhet i Bilaga 2, 3 och 4.  

4.1.1 Identifierad laborationstyp 1 

Denna struktur baseras på att nödvändig information och tillhörande frågeställningar kommer 

numrerat i den ordning det ska utföras. Varje uppgift består av bakgrund, tillvägagångssätt och 

avslutas med problemformuleringen. För anteckningar av uträkningar och svar finns utritade 

svarsstreck och rutor. Omfattning på laborationen är liten och antal sidor uppgår generellt inte 

över tre. Laborationen har hög luftighet, olika färger och figurer förekommer frekvent. En 

typillustration av hur denna typ av laboration ser ut finnes i Bilaga 2. 

4.1.2 Identifierad laborationstyp 2 

Den här typen av laboration är upplagt som en rapport, där varje del presenteras med rubriker. 

Ofta förekommer ekvationen och nödvändig informationen som ska användas senare i 

laborationen redan i introduktionen. Mätresultatet antecknas i medföljande tabeller och bilagor, 

men ingen övrig plats finns för att besvara frågeställningar eller göra uträkningar. 

Laborationens har generellt relativt stor omfattning, omkring tio sidor och är oftast i svartvitt. 

En typillustration av hur denna typ av laboration ser ut finnes i Bilaga 3. 

4.1.3 Identifierad laborationstyp 3 

Den här strukturen är också upplagd som en rapport, men med skillnad att rubrikerna är 

numrerade och att det ofta även förekommer innehållsförteckning som första sida. 

Experimentinstruktionerna beskrivs ofta som en löpande text och ingen plats för att anteckna 

mätningar eller svar finns, en inlämning av resultatet sker istället vid ett senare tillfälle. 

Laborationen har även en förberedelseuppgift, bestående av frågeställningar som ska besvaras 

innan laborationstillfällets början. De största kännetecknen för den här typen av struktur är dess 

stora omfattning, oftast minst 15 sidor, och bristen på bilder och andra visuella medel som 

underlättar läsningen. En typillustration av hur denna typ av laboration ser ut finnes i Bilaga 4. 

4.2 Val av mätmetoder 

För att välja vilka mätmetoder som skulle användas i laborationen identifierades först de 

metoder som ingår i kursen MJ2440. Tillsammans med kursansvarig lärare för kursen Erik 

Björk identifierades därefter de mätinstrument och metoder som fanns tillgängliga på KTH, 

kunde köpas in, eller på något annat sätt skulle kunna vara aktuella för laborationen i kursen. 

De identifierade metoderna redovisas i Tabell 2.  
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 Tabell 2 Identifierade möjliga mätmetoder för laborationen. 

 

 

4.2.1  Elimeringsmatris 

I Figur 13 visas elimineringsmatrisen som användes för att utesluta de metoder som inte 

uppfyllde de uppsatta kraven, i kolumnen längst till höger visas resultatet. “-” betyder att 

metoden inte uppfyller uppsatta krav och elimineras och “+” betyder att metoden uppfyller 

uppsatta krav och tas vidare i utvärderingen. De mätinstrument som jämfördes är de som står i 

första kolumnen och de krav de utvärderades mot står på första raden i matrisen. 

 

 Figur 13 Elimineringsmatris med samtliga mätmetoder som utvärderades. 
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4.2.2 Kriterieviktsmatris 

För att uppfylla önskemålet om att ha en mätmetod från varje kategori, temperaturmätning, 

tryckmätning samt flödesmätning så rankades metoderna efter kategori och utvärderades i en 

kriterieviktsmatris, se Figur 14. Metoden gav inte några utslagsgivande resultat för 

temperaturmätning där den vinnande mätmetoden, termoelement, endast utvärderades tio högre 

än den förlorande metoden IR-kamera. Alla temperaturmätningsmetoder utvärderades också till 

antingen 4 eller 5, de högsta betygen på alla punkter. Metoden ansågs därför inte kunna ligga 

till grund för beslut i den kategorin. Istället så gjordes en bedömning av vilka som ansågs 

illustrera hur de fungerade, då detta ansågs öka förståelsen för metoderna. Termoelement valdes 

som metod för laborationen då den utvärderades högst med kriterieviktsmetoden och ansågs 

vara en metod där principen för metoden framgår tydligt i användningen.  

I kategorin tryckmätning så var det endast en metod som inte blev eliminerad i 

elimineringsmatrisen, differentialtryckmätare, denna valdes därför att ingå i laborationen. I 

volymflödeskategorin så bedömdes luftflödesmätaren och hot wire anemometer vara likvärdiga 

mot de utvärderingskriterier som användes.  

 

Figur 14 Kriterieviktsmatris med återstående mätmetoder. 

 

4.2.3  Slutligt val av mätmetoder 

Vid utvärdering av hur lång tid de olika mätmetoderna skulle ta att genomföra i en eventuell 

laboration ansågs att flera mätmetoder inom varje kategori skulle kunna användas inom den 

beslutade tidsramen på 2 till 3 timmar. Efter att ha utvärderat metoderna i laborationssal 

tillsammans med kursansvarig lärare beslutades att mätmetoderna i Tabell 3 skulle användas i 

laborationen.  
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 Tabell 3 De resulterande mätmetoderna med tillhörande kategori. 

  
 

De faktiska mätinstrumenten som kom att användas var de som fanns tillgängliga på 

institutionen för energiteknik på KTH. Dessa visas i Figur 15 till Figur 20.     

 

                 

          Figur 15 Voltmätare.              Figur 16 Termoelement med digital termometer.           Figur 17 IR-kamera. 

                 

 Figur 18 Differentialtryckmätare.      Figur 19 Handhållen luftflödesmätare.       Figur 20 Hot wire anemometer. 

 

Även en ytterligare metod kom att användas i laborationen, vilken var volymflödesmätning 

med påse. Denna metod baseras på att mäta tiden det tar för en påse med känd volym att fyllas 

av ett medium och på så sätt beräkna volymflödet. Denna metod valdes då den ansågs intuitiv 
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för studenterna och enkel att implementera i laborationen, då det redan existerade ett utlopp 

lämpligt för denna typ av mätning.   

4.3 Modell för konstruerande av en laboration 

I Bilaga 5 visas den modell som togs fram för konstruera en laboration baserat på bland annat 

om laborationen ska vara sluten eller öppen, hur många studenter som ska vara i varje grupper, 

laborationens tidsspann och antal moment. Modellen syftar till att besvara frågorna vad ska 

läras?, varför ska det läras? och hur ska eleverna få möjlighet att lära? men fokuserar på den 

sistnämnda - hur laborationen ska vara utformad utifrån förutsättningarna för laborationen.  

 

I modellen så antas läraren redan ha funderat över om laboration är det bästa sättet att uppfylla 

de mål som laborationen syftar att uppfylla. Detta är inte en självklarhet och är en begränsning 

med modellen.  

 

Modellen togs fram baserat på den pedagogik som presenteras i denna rapport och de slutsatser 

som drogs utifrån detta. Det innebär att modellen förmodligen inte är fullständig och inte kan 

appliceras på alla laborationer som ska utformas. Istället bör den endast användas som en 

riktlinje och inspiration för att inleda skapandet av en laboration. 

4.4  Laborationen 

I enlighet med teorin och önskemålen från lärare i kursen så beslutades det att ungefär fyra 

personer skulle vara i varje grupp i laborationen, att laborationen inte skulle ta mer än två 

timmar och att studenterna skulle få möjlighet att prova flera mätmetoder under 

laborationstillfället. En laboration med flera kortare tester i form av stationer skulle därför 

skapas utifrån modellen för laborationsskapande, se avsnitt (4.3). Då vissa delar i 

laborationssalen inte var flyttbara accepterades att grupperna skulle rotera mellan stationer i 

laborationssalen.  

 

De mätmetoder som skulle användas i laborationen, se avsnitt (4.2.2) Tabell 3, låg till grund 

för utformningen av stationerna. Det beslutades att ha fyra stationer, två för mätning av 

temperatur samt två för både mätning av tryck och volymflöde. Fokus låg på att studenterna 

skulle ha möjlighet att arbeta självständigt och med metoder som gav förståelse för hur  

mätmetoden fungerade. 

 

Mycket av den pedagogiska teori som redovisas i denna rapport talar för att studenter kan känna 

sig stressade av att hinna klart med laborationer vilket hämmar deras förmåga att ta in och 

reflektera över kunskap. Det beslutades därför att alla delar i laborationen skulle vara 

tidsbestämda med kravet att studenterna skulle vara på stationen och arbeta under hela den 

angivna tiden. Den angivna tiden var medvetet längre än den tiden som beräknades behövas för 

att genomföra momenten. Syftet med detta är att uppmuntra till egen utforskning och gemensam 

reflektion samt att minska stressen för studenterna.  
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Laborationen kom att bestå av i huvudsak tre delar: introduktion, genomförande och reflektion. 

Det pragmatiska perspektivet på lärande fokuserar på tre delar: observation, handling och få 

erfarenhet för att lära sig. I laborationen används dessa delar då studenterna får möjlighet att 

observera under genomgång, handla under laborationen och få erfarenhet av försöken. De får 

även möjlighet att få erfarenhet då de måste reflektera kring resultaten under laborationen.  

 

I det pragmatiska perspektivet på lärande är kommunikation centralt. Laborationen utformades 

därför för att ha reflekterande frågor till varje del, något som ämnade uppmuntra till 

kommunikation under laborationen. Varje del gavs även längre tid än endast 

genomförandetiden, med åtanken att den avsatta tiden för varje del skulle utnyttjas på stationen, 

oavsett om studenterna blev klar tidigare. Reflektionsfrågorna från de olika delarna av 

laborationen ska också lämnas in som en reflektionsuppgift i grupp, detta för att tvinga 

studenterna att reflektera över alla frågor samt att diskutera dessa i grupp – vilket är tänkt att 

öka kommunikationen mellan studenterna.  

 

Det beslutades att laborationen skulle vara en sluten receptlaboration. Detta baserades på flera 

faktorer, främst ansågs det förenligt med syftet med laborationen, att studenterna skulle få 

möjlighet att prova flera mätmetoder. Det ansågs också vara enklare att genomföra för de stora 

mängderna studenter som studerar MJ2440 utan att belastningen på handledning blir för stor. 

Tydliga instruktioner ger laboranterna en större möjlighet att arbeta självständigt, vilket 

minskar arbetsbelastningen på lärare och assistenter.  

 

Eftersom det vid slutna receptlaborationer är viktigt att koppla försök till teorin integrerades 

teorin i laborationen. Detta gjordes både genom att ha förklarande teori inför varje avsnitt som 

studenterna kan gå tillbaka till samt att förklara varför försök genomförs på ett visst sätt i texten 

med instruktionerna. Exempelvis  

 

“Lufthastigheten kan skilja sig åt på olika positioner i utloppet. Mät därför lufthastigheten 

v i 9 punkter och räkna därefter ut medelhastigheten.”  

  

  (Laboration i mätteknik, s.5) 

 

Här förklaras anledningen till instruktionen istället för att studenten genomför uppgiften utan 

att veta varför. Det är möjligt att studenten hade reflekterat över varför mätningarna 

genomfördes i 9 punkter utan att det förklarades och att det hade resulterat i fördjupande 

diskussioner. I denna laboration ansågs dock risken vara att studenterna hade genomfört 

instruktionen utan att reflektera över detta faktum och att det därför är bättre att skriva varför 

det inträffar. Om laborationen i framtiden har många assistenter skulle denna beskrivning 

istället vara något som assistenten frågar studenterna på plats, och på så sätt uppmuntrar till 

diskussion om metoden.  

 

Vid användandet av laborationer så menar Skolverket (2019) att det är viktigt att variera 

tillvägagångssätt och laborationsstilar för att förebygga slentrianbeteenden och öka 

engagemang. Detta antogs syfta främst syfta på mellan flera laborationer och inte inom en 
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laboration. Detta applicerades dock delvis i den framtagna laborationen där en del, Del 2, 

Temperaturmätning – IR-kamera, utformades mer öppen än de övriga delarna för att just uppnå 

detta. Del 2 bygger därför mer på att studenten ska undersöka föremål och metoden för att göra 

detta är mer frivillig förutom att IR-kamera ska användas på mätmetod.  

 

Eftersom en brist med slutna receptlaborationer är att de överbelastar studenter kognitivt då 

instruktionerna blir väldigt tunga skrevs laborationsinstruktionerna medvetet med korta lätta 

meningar. Instruktionerna formulerades i punktform för att underlätta läsbarheten och 

möjligheten att följa instruktionerna. Det ansågs också göra instruktionerna luftigare och 

därmed lättare att läsa. Ett alternativ som Reid och Shah (2007) lyfte för att motverka detta var 

att studenterna skulle läsa instruktionerna i förhand. Eftersom de dock konstaterade att väldigt 

få studenter faktiskt gjorde detta togs beslutet att avstå från detta i denna laboration.  

4.5 Test och vidareutveckling av framtagen laboration 

Vid det första testet av laborationen, som utfördes av oss själva, uppmärksammades att de fyra 

framtagna laborationsdelarna tog olika lång tid. Tanken var att varje del skulle ta maximalt 20 

minuter och att laborationen på så sätt skulle bli två timmar lång, inräknat introduktion och 

paus. Temperaturdelen där mätning med termoelement gjordes tog ungefär 30 minuter medan 

volymflödesmätningarna gick betydligt fortare än så och kunde genomföras på mindre än 20 

minuter. Då laborationen skulle bestå av stationer där studenterna skulle rotera mellan de olika 

stationerna var det viktigt att stationerna tog ungefär lika lång tid att genomföra.  

 

Två lösningar identifierades för att göra laborationens delar mer lika i längd. Antingen kunde 

moment läggas till i volymflödesdelen av laboration och på så sätt göra att delarna tog lika lång 

tid. Detta hade dock inneburit att laborationen som helhet hade blivit längre och det hade behövt 

avsättas tre timmar för den istället för två. Andra alternativet var att slå ihop de två flödesdelarna 

av laborationen till en del. Detta resulterade att hela flödesmätningsdelen av laborationen kunde 

genomföras på cirka 30 minuter, men innebar att laborationen endast kunde genomföras med 

tre studentgrupper. Då det flesta schemalagda moment på KTH är två timmar så ansågs det 

fördelaktigt att ha en laboration som inte var längre än så. Förlusten av en elevgrupp ansågs 

därmed vägas upp av möjligheten att köra laborationen på två timmar och då, i bästa fall, hinna 

med fyra laborationstillfällen per dag.  

 

Vid det andra testet av laborationen, som utfördes av frivillig student på KTH, låg fokus på att 

försöka ta reda på hur lätt eller svårt det var att förstå instruktionerna och handla efter dessa. I 

Figur 21 visas uppställningen för testpersonen i Del 1 – temperaturmätning med termoelement. 

Material, som i laborationen var tänkt att ligga i behållare markerat med innehåll, visualiserades 

i testet med lappar. I övrigt skedde förberedelserna i enlighet med hur de är tänkta att 

genomföras inför laborationen. Vid endast observation av den frivillige kunde fastställas att 

många delar i laborationen var otydliga. På flera delar förstod den frivillige inte 

tillvägagångssättet på rätt sätt, vilket senare påverkade mätningens resultat. Baserat på detta så 

behövde många instruktioner specificeras ytterligare och förtydligande bilder behövde läggas 

till. Detta ansågs underlätta laborationen ur ett praktiskt perspektiv utan att minska lärandet.  
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Figur 21 Testuppställning för teststudent. 

 

Vid en muntlig utvärdering med den frivillige efter avslutad laboration kunde även fastställas 

att det förutbestämda tidsspannet för respektive del var rimligt i förhållande till dess innehåll, 

vilket talar för att deras förmåga att ta in och reflektera inte påverkas negativt. Studenten 

upplevde laborationen som rolig och lätt att ta till sig, trots en viss avsaknad av förkunskaper 

hos din frivillige. 

 

Avsatt tid för varje del av laborationen var 30 minuter. Tiden det tog för studenten att genomföra 

varje del av laborationen redovisas i Tabell 4. Detta tyder på att laborationen går att genomföra 

på den planerade tiden. Förmodligen kommer tiden öka något när det är fyra personer i varje 

grupp då flera personer kommer att genomföra försök vilket innebär att tiden bör vara rimlig. 

Ytterligare försök med flera studenter skulle krävas för att öka trovärdigheten för detta resultat.  

 

Att del 2 av laborationen tog betydligt mindre tid att genomföra i jämförelse med del 1 och del 

3 beror förmodligen på att den delen av laborationen är mer öppen för att studenterna själva ska 

utforska och genomföra försök, till skillnad från de andra delarna där samma antal försök ska 

genomföras oavsett antal studenter i gruppen. Det är därför rimligt att den delen tar kortare tid 

än de övriga. Förhoppningen är att varje del i laborationen ska ta mindre en 30 minuter att 

genomföra för att ge studenterna tid att diskutera reflektionsfrågorna redan under 

laborationstillfället. Det verkar vara fallet med resultaten från testet med en student men bör 

utvärderas ytterligare med fyra studenter på varje del för att säkerställa att laborationen då inte 

kommer ta för lång tid.  
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Tabell 4 Tiden teststudenten behövde för att genomföra laborationsdelarna. 

  
 

4.6 Slutgiltig laboration 

Den slutgiltiga laborationen redovisas i Bilaga 6. Laborationen är uppdelad i tre delar – en 

station för temperaturmätning med termoelement, en station för temperaturmätning med IR-

kamera och en station för volymflödesmätning som inkluderar mätinstrumenten orifice plate, 

differentialtryckmätare, luftflödesmätare och hot wire anemometer. I Figur 22, 23 och 24 

nedan visas exempel från stationerna med volymflödesmätning, temperaturmätning med 

termoelement samt temperaturmätning med IR-kamera. 

 

 

Figur 22 Stationen för volymflödesmätning med tillhörande mätinstrument. 

 

 

Figur 23 Ett laborationsmoment vid stationen för temperaturmätning med termoelement. 
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Figur 24 Ett laborationsmoment vid stationen för temperaturmätning med IR-kamera. 

 

Tiden är bestämd till 30 minuter för respektive del och tanken är att eleverna, vid tid över på 

någon av stationen, ska ges möjlighet att diskutera frågeställningar med varandra eller upprepa 

mätningarna vid behov. Den totala tiden för laborationstillfället beräknas till två timmar och 

inräknat i detta ska även en kvarts introduktion ges i början. Vid varje tillfälle ryms 12 studenter, 

som delas in i grupper om fyra. Laborationen utförs i laborationssalen på institutionen för 

energiteknik på KTH. 

 

Laborationsinstruktionernas struktur är upplagd så att nödvändig information och tillhörande 

frågeställning presenteras i den ordning det ska användas. För svar finns utritade svarsstreck 

och tabeller att anteckna i. Omfattning på laborationen är liten och antal sidor uppgår inte över 

två för respektive del. Laborationen har hög luftighet och bilder förekommer frekvent.  

 

För att genomföra laborationen behövs minst en assistent eller lärare, men gärna två. Detta då 

samtliga handhållna instrumentet behöver plockas fram och det luftflöde som används vid 

volymflödesmätningar behöver sättas igång. Assistenten eller läraren behövs även för att hålla 

den kvarts långa introduktionen som ges i början – för att tydliggöra laborationens arbetsgång, 

dela upp gruppen i mindre laborationsgrupper och besvara eventuella oklarheter hos 

studenterna.  

 

En brist med laborationen är att den inte blivit testas av någon person som läser den aktuella 

kursen och därmed inte har de förkunskaper som krävs för laborationens innehåll. Detta skulle 

till exempelvis kunna påverka tiden på det sättet att laborationen eventuellt går mycket snabbare 

att utföra än planerat. En annan brist med laboration är att många av mätinstrumentet som 

används endast finns i ett exemplar på institutionen, vilket medför att extra resurser skulle 

behöva tillsättas om det skulle vara så att ett instrument exempelvis skulle gå sönder på grund 
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av hög belastning. Detta kan i sin tur dra ut på tiden och medföra förseningar för efterkommande 

laborationstillfällen.  

 

Ett moment som inte testat i laborationen, men som kan tänkas kräva eventuell korrigering i 

efterhand, är den reflekterande inlämningen som ska utföras av studenterna efter avslutad 

laboration. Denna reflektion kommer kräva rättning av assistent eller lärare för att studenterna 

ska bli godkända, men hur mycket tid som behöver avsättas för detta har inte specificerats 

närmare. Detta kan i sin tur kan påverka uppfyllandet av kravet att laborationen ska kräva lite 

handledning, då rättningstiden inte undersökts och studenterna vidare riskerar att inte få rätt 

återkoppling på grund av tidsbrist hos lärare eller assistent. 
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5 Slutsatser och framtida arbete 

Det övergripande målet för arbetet, att skapa en laboration för kursen MJ2440 på KTH, anses 

uppfyllt då en laboration är utformad och testad med de material som finns tillgängliga i 

laborationssalen för institutionen för energiteknik på KTH. Laborationen innehåller mätning av 

temperatur, tryck och volymflöde och kan genomföras inom den givna tidsramen på 2 till 3 

timmar. Robustheten på laborationen är uppskattad till acceptabel men är något som skulle 

behöva undersökas vidare för att förutsäga hur laborationen påverkas av upprepad användning. 

Mätmetoderna som valdes till laborationen baserades dock på bland annat att de var robusta 

vilket bör innebära att de har en acceptabel nivå av robusthet. Laborationen som utformades 

uppfyller även majoriteten av de givna önskemålen då den innehåller mätning av både tryck, 

temperatur och volymflöde samt att den i huvudsak använder handhållna mätinstrument för att 

göra detta.  

 

Laborationen kommer att kunna utvärderas och förbättras efter att ha prövats mer noggrant på 

en större mängd studenter. Det vore då värt att undersöka hur studenternas förkunskapsnivå 

påverkar i vilken mån som de kan ta till sig laborationen.  Det borde även undersökas om 

laborationen behöver utvecklas med mer eller mindre teori eller om den behöver utökas med en 

förberedelseuppgift för att öka förståelsen. Inom omfattningen av detta projekt hade vi inte 

möjlighet att prova laborationen på en fullstor grupp, det vill säga en grupp på 12 studenter, 

som laborationen är utformad för. Detta skulle kunna göras för att få en tydligare bild av flödet 

i laborationssalen och möjligheten för alla studenter att vara aktiva under laborationen.  

 

Det finns potential för att införa ytterligare stationer i laborationen och på så sätt aktivera fler 

studenter samtidigt. Detta skulle kunna minska antalet timmar som en laborationsassistent 

behöver vara anställd och få laborationsmomentet genomfört snabbare, något som uppfattades 

som önskvärt. Laborationen skulle kunna utökas med en osäkerhetsanalys i något moment för 

att innefatta fler av lärandemålen i kursen MJ2440 i enlighet med önskemålen. Detta 

rekommenderas i så fall läggas som en del av en uppgift kopplad till laborationen, snarare än 

som en del av denna.  

 

Ytterligare pedagogiska områden att undersöka kopplat till laborationen skulle kunna vara 

antalet studenter i varje grupp. I den framtagna laborationen används fyra baserat på momentens 

komplexitet och en rimlighetsbedömning, men det är möjligt att en annan mängd studenter hade 

varit optimalt för att främja en högre grad av lärande.  

 

För att laborationen ska kunna användas i kursen MJ2440 bör instruktioner till eventuella 

assistenter och lärare att formuleras. I dagsläget är laborationen utformad så att den förutsätter 

en 15 minuters introduktion av en assistent där vissa centrala delar av laborationen, så som 

exempelvis hur avläsningen av tabellen som ingår i Del 1 av laborationen, behöver förklaras. 

För att detta ska ske bör därför en instruktion om vad som behöver behandlas i introduktionen 

skapas. Även de saker som inför laborationen behöver förberedas bör framgå i en sådan 

instruktion. 
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Bilaga 1 Sammanställning av tidigare framtagna laborationer  
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Lista på laborationer som studerades: 

 

Heat Transfer Lab. No. 1, Investigation of Heat Exchangers, Department of Energy Technology 

KTH. 

 

Heat Transfer Lab Lesson No. 3, Static and Transient Heat Conduction, analogies - Methods 

and Heat flow measuring, Department of Energy Technology, KTH. 

 

Heat Transfer Lab 4, Heat Transfer in Forced Boiling inside Horizontal Tubes, Department of 

Energy Technology, KTH. 

 

SEU-LAB 1, Dynamic measurement of solar collector properties, Sustainable Energy 

Utilisation, KTH. 

 

SEU-LAB 2, Measurement of air flow rates in ventilation ducts, Sustainable Energy Utilisation, 

KTH. 

 

SEU-LAB 3, Measuring performance of a compressor refrigerating rig, Sustainable Energy 

Utilisation, KTH. 

 

SEU-LAB 4, Determining the heat and mass transfer in a refrigerant cooled ventilation heat 

exchanger, Sustainable Energy Utilisation, KTH. 

 

Laboratory instructions, Temperature measurements, Energy Technology, KTH, 2008. 

 

Lab Notes, Remote Pressure Measurement Lab, Heat and Power Technology, KTH, 2017. 

 

Home lab, MJ2440 Measurement Techniques, Department of Energy Technology, KTH, 2018. 

 

Refrigerating Engineering Lab lesson No. 3, Expansion Valves, Department of Energy 

Technology, KTH. 

 

Refrigerating Engineering Lab 4, Determining Cooling Capacity, Department of Energy 

Technology, KTH. 

 

Refrigerating Engineering Lab lesson No. 5, Refrigeration Capacity Control, Department of 

Energy Technology, KTH. 

 

Refrigerating Engineering Lab 6, Heat Transfer Forced Boiling inside Horizontal Tubes, 

Department of Energy Technology, KTH. 

 

Laboration, Kylmaskin/värmepump, Fysiska institutionen, Umeå Universitet, 2001. 

 

Laboration 2, Temperatur och varvtalsmätning, Biomedical Engineering, LTH, 2014. 
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Laboration S5 i Systemteknik, Temperaturmätning med resistansgivare, Tillämpad fysik och 

elektronik, Umeå universitet, 2003. 

 

Laborationshandledning, Mätsystem, Mätteknik för F, Institutionen för Biomedicinsk Teknik, 

LTH, 2018. 

 

Laboration, Praktisk Problemlösning, Inledande ingenjörskurs, Umeå universitet, 2014. 

 

Laborationshandledning, Digitala Oscilloskop, Mätteknik för F, Institutionen för Biomedicinsk 

Teknik, LTH, 2013. 

 

Laborationshandledning, AD/DA-omvandling, Mätteknik för F, Institutionen för Biomedicinsk 

Teknik, LTH, 2018. 
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Bilaga 2 Identifierad laborationstyp 1 
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Bilaga 3 Identifierad laborationstyp 2 
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Bilaga 4 Identifierad laborationstyp 3 
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Bilaga 5 Modell för framtagning av laboration 
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Bilaga 6 Framtagen laboration 

Nedan följer den slutliga laboration som togs fram för kursen MJ2440. Laborationen är i A4-

format men har här ett förminskat format anpassat till denna rapport.  
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