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Sammanfattning
I studien undersöks hur universitetsstudenter arbetar med en laboration inom
värmestrålning. Syftet var att studera studenternas arbete med laborationens olika
moment och laborationens syfte. Studenterna arbetade tillfredsställande vad gäller
att läsa laborationsinstruktionerna, ordna uppställningen och att samla mätvärden.
Bristen hos laborationen visade sig i de få tillfällen där studenterna arbetade med
momentet att behandla resultatet under laborationens genomförande. Bristen blev
tydligast gällande hur studenterna behandlade resultatet, som också är en del av
laborationens syfte. Studenterna fokuserade inte på att under laborationens gång
förstå sambanden mellan de fysikaliska fenomenen. Laborationens andra syfte var
att studenterna skulle bekanta sig med mättekniker, vilket studenterna gör genom
att genomföra laborationen. Det uppstår dock tillfällen där studenterna visar att de
inte förstår uppställningen och utrustningen. Efter analys av resultatet ges förslag på
ändringar hos laborationen som enligt forskning kan öka chansen för meningsfullt
lärande, ökad motivation, en insocialisering i den vetenskapliga världen och ökad
hantverksskicklighet.

Abstract
The study examines how university students work with a laboratory in heat radiation. The aim was to study the students’ work with the different elements of the
laboratory and the purpose of the laboratory. The students worked satisfactorily
with reading the laboratory instructions, arranging the setup and collecting measurement values. The deficiency regarding the laboratory work done by the students
was demonstrated in the few occasions where the students worked with the element
to process the result during the laboratory work. This shortcoming became most
clear in how the students treated the result, which is also part of the laboratory’s
purpose. The students did not focus on understanding the relationships between
the physical phenomena during the course of the laboratory. The second purpose of
the laboratory was that the students would acquaint themselves with measurement
techniques, which the students do by carrying out the laboratory. However, there
are occasions where students show that they do not understand the equipment. After analysis of the result, suggestions for changes to the laboratory are given, which,
according to research, can increase the chances of meaningful learning, increased
motivation, an insocialization in the scientific world and increased craftsmanship.
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1

Inledning

I kurser inom termodynamik genomför en del studenter på Uppsala universitet en laboration som behandlar värmestrålning. Laborationen skapades för att visualisera fenomen
hos värmestrålning[1], då detta ofta är något som studenter har svårt att förstå[2]. Vid
genomförandet av denna studie är det första gången studenter genomför laborationen
som ett delmoment i sin termodynamikkurs. Med detta som bakgrund är förhoppningen
att denna studie ska leda till en förståelse kring hur studenter arbetar med laborationen
och i vilket grad laborationen uppfyller de angivna syftena.

1.1

Syfte och frågeställning

Syftet med studien är att med hjälp av en videoanalys studera hur studenter agerar
under ett laborationstillfälle. Det som kommer att studeras är:
1. Hur fördelar studenterna arbetet mellan att läsa instruktioner, ordna uppställningen,
samla in mätvärden och behandla resultatet under laborationens gång?
2. Hur arbetar studenterna med det givna syftet hos laborationen?
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Bakgrund

Nedan beskrivs de för fysiklaborationer centrala syften, fysiklaborationers olika strukturer och den studerade laborationen. Begreppet laboration definieras i denna studie som
ett tillfälle där studenterna ges möjlighet att praktiskt utforska en tanke eller en teori
[3].

2.1

Syften med laborativt arbete

Laborationer inom naturvetenskapliga ämnen har ett brett användningsområde och kan
därmed ha ett flertal olika syften. Håkan Hult [3] presenterar i sin kunskapsöversikt sju
syften där laborationer kan bidra till studenternas utveckling i sin utbildning. Dessa sju
syften är:
1. Laborationen kan vara ett komplement till teorin, den kan visa tillämpningar av en
teori och den kan ge studenterna en känsla för fenomenet
2. Laborationen hjälper studenterna att utveckla en analytisk och kritisk förmåga och
en förmåga att formulera mål
3. Laborationen hjälper studenterna till ett meningsfullt lärande dels genom att fler sinnen används vid lärandet dels för att de genom laborationen bättre ser vilka inlärningsbehov
de har
2

4. Laborationen underlättar förståelsen för vetenskapligt arbete, d.v.s. den process som
genom vilken vetenskaplig kunskapsproduktion åstadkoms
5. Laborationen ger möjlighet att se och pröva tekniker som används vid vetenskapligt
arbete och därvid erhåller studenterna en färdighet och vana
6. Laborationen hjälper till att göra studenterna motiverade för teknisk naturvetenskapliga studier
7. Laborationen är ett lämpligt instrument för att utveckla den sociala kompetensen och
den kommunikativa förmågan.
Dessa sju syften komprimerar författaren till fyra centrala syften: att laborationen ger
studenten ett ökat stöd för meningsfullt lärande, laborationen hjälper studenten att
insocialiseras i den vetenskapliga världen, laborationen hjälper studenten att utveckla
hantverksskicklighet och laborationen bidrar till en ökad motivation för studenten.
Hult [3] menar således att punkt 2 och 7 från listan med de sju syftena kan ta plats
under ett laborationstillfälle, men att färdigheterna som ryms inom de två punkterna
kan tränas mer effektivt vid andra tillfällen än just laboration. Nedan förklaras de, enligt
Hult, fyra centrala syftena med en laboration.
Laborationer och meningsfullt lärande
För att den nya kunskap som studenten får under laborationen ska bli meningsfull måste
studenten vara medveten om vad hen redan vet. Det är också viktigt att läraren som
ska ge stöd till studenten under inlärningsprocessen är medveten om vad hen kan sedan
innan för att stödet ska vara bra och relevant[3]. För att läraren och studenten ska
få reda på denna information behövs någon form av pre-lab. Pre-lab är arbetet som
studenten och läraren gör för att studenten ska förstå laborationens sammanhang i den
övriga undervisningen och kartlägga sina tidigare kunskaper. Förutom pre-lab behövs
förutom själva laborationstillfället även en post-lab. Post-lab är arbetet som studenten
gör efter laborationen för att analysera materialet från laborationen och låta materialet
skapa mening[3][4].
Lunetta och Hofstein [4] menar att tid för interaktion och reflektion är viktigt för att
skapa ett meningsfullt lärande för studenterna. Ett exempel som kan bidra till att studenterna lär sig bättre, är att under pre-laben tvinga studenterna att förbereda sig.
Innan laborationstillfället sker kan studenterna till exempel svara på frågor innan de
utför laborationen [5].
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Hult [3] menar att utifrån det vi vet om lärandet finns fem krav som laborationen ska
uppfylla för att meningsfullt lärande ska ske. Dessa krav är att den lärande ska uppfatta
det som ska läras som relevant och intressant, det som ska läras ska helst vara hämtat
från verkligheten, det som ska läras ska utgå från eller anknyta till det som den lärande
redan vet, tid och stöd ska finnas för att det nya tillsammans med det man redan vet ska
kunna bilda ny kunskap och nya tankestrukturer, och att examinationsformerna måste
vara utformade på så sätt att de omöjliggör ytinlärning.
Det är också viktigt att studenten tar kontroll över sitt egna lärande och får chansen
att fråga frågor, föreslå hypoteser och utforma undersökningar. Läraren måste då finnas
som stöd för att studenten ska få feedback och modifieringar till idéerna [4].
Som kontrast till Hults fem krav för meningsfullt lärande lyfter Lunetta och Hofstein [4]
andra faktorer som hämmar det meningsfulla lärandet. Däribland betonar de vikten av
laborationens upplägg och särskilt att laborationer som innebär att studenterna följer
en lista med uppgifter, en så kallad kokbokslaboration (för vidare beskrivning se 2.2
Kokbokslaboaration/sluten laboration) inte bidrar till ett meningsfullt lärande. Lunetta
och Hofstein [4] betonar även att försummandet av utvärdering eller bedömning av
studenternas praktiska kunskaper, och syftet med den undersökning som görs under
laborationen, leder till att många studenter inte uppfattar laborationen som en viktig
del i deras lärande.
Förutom laborationens upplägg inklusive pre-lab och post-lab finns det ytterligare faktorer som kan hämma det meningsfulla lärandet, dessa faktorer är bland annat begränsningar i laborationsutrustningen, stora klasser och oflexibelt schema [4].
Laborationer och insocialisering i den vetenskapliga världen
Insocialisering i den vetenskapliga världen innebär att studenterna under laborationstillfället får tränas i att tänka och agera som forskare. För att laborationen ska bidra
till denna insocialisering krävs att studenterna får vara med och planera laborationen
vad gäller målformulering, experimentets utförande, databearbetning och skrivandet av
en vetenskaplig rapport. Forskning visar att få laborationer ger denna möjlighet, utan
istället består av förplanerade utföranden där resultatet är känt, belagt eller vedertaget,
vilket gör insocialiserandet svårt eftersom det inte är på det sättet forskning sker [3].
Flera forskare menar att naturvetare inte arbetar på ett speciellt sätt och att det därför
inte finns en speciell metod att lära sig, men att chanserna till en bättre förståelse för
hur naturvetare arbetar ges av diskussioner kring metodupplägg och validitet i resultatet
samt att laborationen är av öppen karaktär, det vill säga att det inte finns ett entydigt
sätt eller svar att komma fram till [5].
Det har också visat sig att om studenterna engageras i en vetenskaplig argumentation
kring laborationen hjälper det dem att skapa meningsfulla vetenskapliga begrepp och
att förstå hur forskare utvecklar kunskap om världen [4].
4

Enligt Hult [3] är det svårt för grundutbildningsstudenter att insocialiseras “på riktigt”
i den vetenskapliga världen, och att när det talas om detta syfte angående laborationer antagligen menas att studenterna ska lära sig en metod för kunskapsinsamling och
kunskapsproduktion som används inom den teknik-naturvetenskapliga sektorn. Detta
innebär att studenterna ska bli bekanta med utrustningen och att studenterna ska lära
sig att sätta upp mål, planera, genomföra och avrapportera det de genomfört.
Laborationer och motivation
Syftet som beskriver att laborationer i fysik ska verka för en ökad motivation för studenten är något som det forskats mycket lite om. Trots det fortsätter författare att hävda
att laborationer förbättrar studenters attityder, intresse och ökar motivationen att lära
sig naturvetenskap[4].
Hult [3] väljer att definiera motivation på ett sätt som innebär att det behövs tre komponenter för att laborationen ska öka motivationen för tekniska naturvetenskapliga studier
hos studenten: Att studenten uppfattar målet med laborationen som attraktivt, att metoden som används är ändamålsenlig och relevant, och att sannolikheten är hög att
studenten klarar målet. Alla dessa delar behövs för att laborationens ska verka motivationshöjande för studenten, vilket är faktorer som inte går att säkerställa.
Laborationer och hantverksskicklighet
Studenter tränas i hantverksskicklighet så fort de använder utrustning i sina laborationer.
Som med vilken annan färdighet gäller att man blir säkrare och duktiga om tillfälle för
övning ges. Detta behöver dock inte betyda att studenterna förstår vad det är de till
exempel mäter, bara för att de kan hantera mätinstrumentet[3].
Eftersom studenterna får tillfällen att öva hantverksskicklighet under ett laborationstillfälle, är detta det enda syfte man med säkerhet vet uppfylls under en laboration[5].
Detta betyder inte att det huvudsakliga fokuset under en laboration ska vara att studenterna lär sig specifika vetenskapliga metoder eller utrustning[4].

2.2

Olika strukturer för laborationer i fysik

Ett laborationstillfälle är en viktig del i vårt försök att variera lärmiljön för studenterna och ge dem möjlighet att utveckla sin förståelse för vetenskapliga begrepp, undersökningsförmåga och uppfattningar. Under ett laborationstillfälle kan studenterna i
mindre grupper samarbeta och tillsammans undersöka vetenskapliga fenomen [4]. Detta
kan göras på en rad olika sätt och nedan beskrivs tre olika upplägg för en laboration i
fysik.
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Undersökande arbetssätt (inquiry) / öppen laboration
En laboration där studenterna arbetar med ett undersökande arbetssätt innebär att det
inte finns något givet eller rätt svar för studenten att komma fram till, det vill säga
laborationen är öppen [3]. På engelska kallas detta arbetssätt för inquiry, vilket kommer
att benämna detta laborationsupplägg framöver.
Vid en inquiry-laboration får studenterna möjligheten att konstruera laborationen själv,
då de kan bestämma vad som ska undersökas, göra observationer, ta reda på vad som
redan är känt genom att vända sig till olika informationskällor, använda utrustning för
att samla, analysera och tolka data, och slutligen föreslå svar, förklaringar och redovisa
resultatet. Under tiden behöver studenterna identifiera vilka antaganden som gjorts och
alternativa förklaringar. För att studenten ska uppfylla dessa mål krävs att de ges tid
till att reflektera över tillvägagångssätt och svara på frågor som uppkommer, därför är
det också viktigt att läraren har tid till att interagera med studenterna och hjälpa dem
med undersökningen [4].
Att arbeta med det undersökande arbetssättet är det som förespråkas när man talar
om undervisning och lärande i naturvetenskapliga ämnen, vilket gör laborationer till en
viktig del i undervisningen [4].
Detta självständiga arbetssätt kan bli ett problem för studenterna om de har svårt att
reflektera på egen hand eller inte kommer fram till de förväntade resultatet av laborationen [6].
Vid en laboration med ett undersökande arbetssätt läggs stort fokus på hela processen
som laborationen innebär och inte enbart på den nya fysikaliska kunskap som laborationen behandlar [7].
Kokbokslaboration / sluten laboration
En laboration där studenterna följer specifika tillvägagångssätt för att samla data kallas
för kokbokslaboration vilket är en sluten laboration eftersom resultatet är förbestämt.
Detta betyder att det inte läggs någon uppmärksamhet på att planera eller tolka resultatet [7]. Målet med en sådan laboration är att ett fysikaliskt fenomen ska verifieras eller
illustreras [3].
Anledningar till att kokbokslaborationer inte når sin fulla potential beror dels på att
studenter som arbetar med detta upplägg ofta fokuserar mer på om de fått rätt svar,
än på planeringen och struktureringen av laborationen och att studenterna arbetar med
låga kognitiva förmågor så som rutininlärning och algoritmproblemlösning. För att meningsfullt lärande ska ske krävs uppgifter som stimulerar höga kognitiva förmågor, så
som analys, sammanställning och värdering [7].
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Vid en laboration där studenterna följer ett specifikt tillvägagångssätt engageras de inte
till att tänka på helheten och syftet med sin undersökning [4].
Upptäckande laboration (guided-inquiry) / sluten laboration
En kombination av kokbokslaborationer och inquiry-laborationer är så kallade guidedinquiry-laborationer eller upptäckande laborationer. Dessa laborationer skiljer sig från
inquiry-laborationer på så sätt att resultatet är känt för läraren, och läraren försöker
guida studenten till det rätta utförandet. Detta görs genom att ge studenten direktiv för
vad den förväntas göra och hitta. Med anledning av detta är en upptäckande laboration
en sluten laboration [7].
Problemen som uppstår när studenten förväntas upptäcka något specifikt genom ett
utförande är att studenten inte är konceptuellt förberedd på det är som ska upptäckas,
inte heller vet studenten hur den ska leta, var den ska leta eller hur den vet när den har
hittat det sökta resultatet. Detta upplägg innebär också risken att studenten inte hittar
det som är planerat, vilket leder till att studenten misslyckas med laborationen [7].

2.3

Laborationsinstruktioner

Laborationsinstruktioner är det material studenten tillhandahålls i samband med en
laboration, antingen vid pre-lab:en eller när det faktiska laborationstillfället startar.
Instruktionerna spelar en stor roll vad gäller att definiera mål och procedurer för laborationen och formar därför också hur studenten agerar och studentens lärande[4].
En instruktion som lämnas till studenterna kan innehålla mer eller mindre information,
men den är ofta så viktig att den kan distrahera studenten från laborationens huvudsyfte.
Särskilt avgörande blir informationen på laborationsinstruktionen om laborationen är av
sluten karaktär [4].
Det är även avgörande för studenternas förväntningar och uppträdande vad instruktionen har för karaktär, då det speglar förväntningarna som finns på studenten [4].
Studenter följer ofta laborationsinstruktionerna utan att tänka på hur laborationen kopplas samman med tidigare kunskap [5].
Det finns en risk att laborationens syfte går förlorat bland informationen i instruktionerna och vid användandet av utrustning, därför är det viktigt att laborationen behandlar
autentiska problem som är hämtade från verkligheten[5].
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2.4

Laborationen “Förståelse för värmestrålning”

Nedan beskrivs hur studenterna som genomförde laborationen “Förståelse för värmestrålning”
förberedde sig inför laborationen, vilket laborationens syfte var, hur laborationen genomfördes och hur studenterna arbetar med resultatet från laborationen efter att laborationen ägt rum.
Studenternas förberedelser (Pre-lab)
En vecka innan studenterna skulle genomföra laborationen inom kursen Teknisk termodynamik presenterades ett dokument på universitetets lärplattform. Dokumentet “information om laborationerna” (se A.1 Information om laborationerna) beskriver laborationens upplägg, syfte och hur efterarbetet ska presenteras. I dokumentet redovisas namn
på de valbara laborationerna, vilka fysikaliska begrepp laborationen behandlar samt en
videofilm tillhörande varje laboration. Alla fysikaliska begrepp som behandlas i de olika
laborationerna har presenterats för studenterna under föreläsningar som ägt rum innan
laborationstillfället.
För laborationen “Förståelse för värmestrålning” är de fysikaliska begreppen absorption,
emission, reflektion, transmission och emissivitet och två videofilmer finns länkade i
dokumentet. Videofilmerna heter What the heck is emissivity (Part 1) och What the
heck is emissivity (Part 2) och finns att hitta på Youtube. I filmerna förklaras varför
det är viktigt att veta vad emissivitet är vid användandet av en värmekamera, och hur
emissiviteten påverkar emissionen hos ett föremål.
Studenterna anmäler sig till vald laboration i grupper om maximalt tre studenter. I
dokumentet finns en checklista som uppmanar studenterna att läsa på om ämnet som
behandlas i laborationen och att titta på videofilmerna innan laborationstillfället. När
studenterna infinner sig på laborationstillfället sker ingen kontroll av förberedelser.
Studenternas efterarbete (Post-lab)
När studenterna anser att de samlat tillräckligt med mätdata från laborationen lämnar
de laborationssalen utan kontroll från laborationsassistent eller lärare. Från dokumentet
“information om laborationerna” (se A.1 Information om laborationerna) instrueras studenterna att förbereda en presentation om resultatet från laborationen. Presentationen
ska innehålla en förklaring av de fysikaliska fenomenen och de experimentella teorier,
bakgrund, tillämpningsområden och vad som kan vara intressant. Presentationen ska
vara 10 minuter lång och presenteras för de andra studenter som närvarade vid samma
laborationstillfälle, samt för laborationsassistenterna. Efter varje presentation ska eventuella frågor från åskådarna besvaras. Målet med presentationerna är att studenterna
på ett förståeligt sätt ska förklara centrala delar av kursen för varandra.
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Laborationens syfte
Enligt dokumentet “information om laborationerna” (se A.1 Information om laborationerna) är målet med laborationen att studenterna ska bekanta sig med mättekniker och
uppställningar, och “framför allt bara testa saker och leka sig fram till en förståelse kring
området” studenterna valt. Syftet är inte att samla en mängd mätdata, om inte studenten anser att det ökar förståelsen. Målet att studenterna ska bekanta sig med mättekniker
och uppställningar speglar det centrala syftet att laborationen hjälper studenterna att
utveckla hantverksskicklighet.
Vad gäller laborationen “Förståelse för värmestrålning” och dess behandlade fysikaliska
begrepp är syftet att studenterna ska få möjligheten att visualisera absorption, emission, reflektion och transmission av värmestrålning. Syftet är även att studenterna vid
behandling av resultatet ska förstå relationen mellan de fyra fenomenen och med hjälp
av resultatet och visualiseringen koppla bilder till varje fenomen, det vill säga att studenterna ska kunna förklara bildernas utseende.
Dessa syften representerar tre av Hults [3] fyra centrala syften, dels att laborationen
ger ett ökat stöd för meningsfullt lärande, laborationen hjälper studenterna att utveckla
hantverksskicklighet och att laborationen bidrar till en ökad motivation för studenten.
Laborationens genomförande och resultat
Laborationens upplägg
Tillfället startar med en sammanfattning av den information som getts i dokumentet
”information om laborationerna” (se A.1 Information om laborationerna) och därefter
startar alla grupper med utförandet av den valda laborationen. Studenterna som valt
laborationen “Förståelse för värmestrålning” introduceras till uppställningen som ska
användas och ges instruktioner för hur utrustningen hanteras.
Laborationsinstruktionerna studenterna har tillgång till är endast tekniskt praktiska och
förklarar endast hur experiment genomförs, inte vad resultatet kommer att bli eller vad
varje experiment undersöker. Detta innebär att laborationen är av typen upptäckande
laboration. Laborationsinstruktionerna kan läsas i A.2 Laborationsinstruktioner.
Vid genomförandet av laborationen fanns laborationsassistenter på plats för att besvara
frågor, men inte för att ställa frågor. Laborationen är en utveckling av en prototyp[1],
och för att överensstämma med övriga valbara laborationer har inte “Förståelse för
värmestrålning” några frågor som ska besvaras, utan studenterna väljer själva vad i sitt
resultat som ska redovisas på presentationen.
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Laborationen “Förståelse för värmestrålning” består av två olika experiment med vardera två mätningar. Experimenten undersöker värmestrålning genom två olika sorters
glas; ett fönsterglas och ett beläggningsglas. Beläggningsglaset har en tunn metallisk
yta på ena sidan, vilket gör den sidan av beläggningsglaset mycket reflekterande. För
att registrera värmestrålningen genom glasen används en värmekamera av märket FLIR
C2, som kopplas till en dator där förloppet i glaset kan följas. Alla mätningar genomförs
i en inneslutande låda enligt Figur 1. När mätningarna genomförs försluts lådan med ett
lock.

Figur 1: Experimentens inneslutande låda med alla komponenter: 1) Värmekälla bestående av
en kokplatta. 2) Glasskiva. 3) Stativ med värmekamera. 4) Temperaturvarierande objekt.

Nedan förklaras varje experiment och dess resultat. För vidare förklaring av mätningarna
och uppställningen sker hänvisning till rapporten som ledde till prototypen av laborationen[1].
Experiment 1
Experiment 1 belyser främst fenomenen absorption, emission och transmission. Uppställningen för Experiment 1 visas i Figur 2.

Figur 2: Uppställning Experiment 1. Värmekällan representeras av en kokplatta. Bildkälla:[1]
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Första mätningen görs med fönsterglaset. Värmekameran är placerad i riktning mot
kokplattan. Figur 3 visar värmekamerans bild när kokplattan har börjat värmas upp.

Figur 3: Värmekamerans bild när värmekameran är riktad mot kokplattan.

Innan experimentet kan starta värms kokplattan till en konstant temperatur på cirka
110◦ C. Kokplattan ska anta denna temperatur genom hela experimentet. När kokplattan har rätt temperatur förs fönsterglaset ned i uppställningen och mätning 1 börjar.
Förutom att följa värmestrålningen via värmekameran och den inkopplade datorn, följs
kokplattans temperatur som referens till den temperatur som värmekameran anger, detta är möjligt då en temperatursensor är fäst på kokplattan. Temperaturen på sensorn
antecknas under mätningen. Mätningen pågår i tio minuter.
När mätningen är slut ersätts fönsterglaset mot beläggningsglaset vars beläggning är
riktad mot kokplattan. Den nya mätningen startar när beläggningsglaset är placerat i
uppställningen och uppställningens lock är på plats. Mätningen pågår i tio minuter.
Resultatet för mätningarna redovisas i Figur 4. Bilderna är tagna vid samma tid under
mätningen.
Fönsterglas har hög emissivitet för det infraröda spektrumet vilket innebär att värmestrålningen
från kokplattan absorberas av glaset, sprids i glaset via ledning och emitteras, vilket är den strålning värmekameran registrerar. Det sker ingen transmission genom
fönsterglaset. För beläggningsglaset med låg emissivitet för det infraröda spektrumet
reflekteras värmestrålningen från kokplattan i glasets beläggning, och endast en liten
del absorberas och emitteras, vilket är den strålning värmekameran registrerar. Det sker
ingen transmission genom beläggningsglaset.
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Figur 4: Översta raden representerar mätning 1 med fönsterglaset. Understa raden representerar
mätning 2 med beläggningsglaset. Bilderna är tagna vid samma tid under experimenten.

Experiment 2
Experiment 2 belyser främst fenomenen absorption, emission och reflektion. Uppställningen
för Experiment 2 visas i Figur 5.

Figur 5: Uppställning experiment 2. Bildkälla:[1]

Första mätningen görs med beläggningsglaset. Beläggningen hos glaset är riktat mot
värmekameran. Värmekameran är placerad i riktning mot objektets reflektion i glaset.
Figur 6 visar värmekamerans bild innan experimentet startat.
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Figur 6: Värmekamerans bild riktad mot objektets reflektion.

Innan experimentet kan starta kyls objektet via ett vattensystem till en temperatur på
cirka 10◦ C. Temperaturen hos objektet kommer sedan att öka genom hela experimentet. När objektet har rätt temperatur förs beläggningsglaset ned i uppställningen och
mätning 1 börjar.
Förutom att följa värmestrålningen via värmekameran är en temperatursensor fäst på
objektet för referens till den temperatur värmekameran anger. Temperaturen på sensorn antecknas under mätningen. Mätningen pågår till objektet nått en temperatur
på cirka 35◦ C. När mätningen är slut ersätts beläggningsglaset mot fönsterglaset. Den
nya mätningen startar när objektet återigen kylts till cirka 10◦ C av vattensystemet,
fönsterglaset är placerat i uppställningen och uppställningens lock är på plats. Mätningen
pågår till objektet nått en temperatur på cirka 35◦ C.
Resultatet för mätningarna redovisas i Figur 7. Bilderna är tagna vid samma tid under
mätningen.
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Figur 7: Översta raden representerar mätning 1 med beläggningsglaset. Understa raden representerar mätning 2 med fönsterglaset. Bilderna är tagna vid samma tid under experimenten.
Objektets egentliga temperatur är 14◦ C, 25◦ C och 36◦ C respektive.

För beläggningsglaset med låg emissivitet för det infraröda spektrumet reflekteras värmestrålningen
från objektet och övrig omgivning i glasets beläggning, vilket är den strålning värmekameran
registrerar. Fönsterglas har hög emissivitet för det infraröda spektrumet vilket innebär
att värmestrålningen som fönstersglaset emitterar är den strålning värmekameran registrerar. Det är även en liten del av värmestrålningen från objektet som reflekteras i
fönsterglaset, vilket också når värmekameran.

3

Metod

Nedan beskrivs vald metod och dess genomförande, hur urvalet skett och hur materialet
analyserats, vilka etiska hänsynstaganden som gjorts och reflektioner om metoden och
resultatet.
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3.1

Metod för datainsamling

För att besvara studiens syfte och finna svar på frågeställningar används videoanalys
som metod för datainsamling. Datainsamlingen sker både via video- och ljudinspelning.
Målet med inspelningarna är att se hur studenterna förhåller sig till laborationen och
att höra hur de resonerar när de genomför laborationen, därför dras inga slutsatser om
enskilda studenters uttalanden, utan det är helheten som betraktas. Tack vare ljudupptaget kan dock varje students uttalanden registreras för att identifiera de händelser som
besvarar frågeställningarna. Videoanalys som metod för datainsamling uppnår de krav
som ställs på datainsamlingen, med hänsyn till frågeställningarna, eftersom datan kan
detaljstuderas [8].
Heikkilä och Sahlström [9] lyfter frågan om användandet av videoinspelningar vid fältstudier
och betonar vikten av att förklara i studien hur inspelningarna genomförts och analyserats för att öka chansen till en bra genomförd analys och till studiens trovärdighet. Dessa
faktorer beskrivs nedan i 3.3 Genomförande och 3.4 Analysmetod och databearbetning.

3.2

Urval

Vid urvalet till studien begränsas antalet medverkande till de studenter som läser kursen Teknisk termodynamik och som väljer den aktuella laborationen ”Förståelse för
värmestrålning”. I studenternas dokument ”Information om laborationerna” (se A.1 Information om laborationerna) förklaras det att laborationen ”Förståelse för värmestrålning”
ingår i ett pedagogiskt projekt och att val av laboration kan innebära att man måste
delta i undersökningen. Denna form av urval kallas urval genom självselektion och innebär att de medverkande själva väljer om de vill anmäla sig till studien och delta eller
inte. Detta innebär att forskaren har ringa kontroll över vilka som deltar i studien och
inte heller får reda på varför de övriga inte vill delta[10].
Det var tre grupper som valde laborationen ”Förståelse för värmestrålning”. När det stod
klart vilka studenter som valt laborationen skickades ett informationsbrev ut till studenterna. Informationsbrevet finns i sin helhet i A.3 Informationsbrev. I brevet framgår det
vem forskaren är, vad syftet med studien är, hur studien kommer att genomföras och att
deltagandet är frivilligt och därmed när som helst kan avbrytas. Studenterna skickade
sedan ett mail där de godkände eller nekande förfrågan om deltagande i studien.
Alla studenter godkände förfrågan och av de tre grupperna valdes två för videoanalys.
Detta på grund av studiens storlek. Den första gruppen bestod av tre studenter och den
andra gruppen bestod av två studenter. Informationsbrevet fanns även tillgängligt under
laborationstillfället för studenterna att läsa igen.
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3.3

Genomförande

Målet med inspelningarna är att under hela laborationstillfället se och höra alla studenter
och hela den yta där studenterna rör sig. Då denna yta är stor och även innehåller en låda
placerades tre stationära videokameror ut. En kamera som fångar utförandet uppifrån,
det vill säga registrerar det som händer i uppställningens låda, samt det studenterna
arbetar med på arbetsbordet. Denna kamera behövs då de två övriga kamerorna är
placerade i huvudhöjd på studenterna, på var sin sida av arbetsytan och framför allt
fokuserar på studenternas interaktion med laborationsuppställningens tekniska delar,
såsom vattensystem och datorskärm. Förutom de tre stationära kamerorna spelades
även datorskärmen in där värmekamerans bild visas. Detta för att på ett enkelt sätt
veta med säkerhet vad det är studenterna iakttar på skärmen.
Alla videokameror, inklusive skärminspelningen, spelar även in ljud vilket betyder att
alla ytor på arbetsytan är i närhet av ett objekt som tar upp ljud. För att även täcka ytan
i mitten av arbetsbordet placerades en mobiltelefon ovanför bordet för att säkerställa
ljudupptag vid denna yta.
För att underlätta synkronisering av materialet startades inspelningen med en klapp.
Alla mikrofoner och videokameror har placerats för att uppnå bästa möjliga datainsamling. För att få en uppfattning om vad som utgör bra datainsamling har litteraturen
Conducting Video Research in the Learning Sciences: Guidance on Selection, Analysis,Technology, and Ethics[11] och Om användning av videoinspelning i fältarbete[9] studerats.
Vid genomförandet av laborationen fanns jag och My Löfberg, som utvecklat laborationen och också genomförde en studie med studenterna, tillgängliga för att svara på frågor
eller hjälpa studenterna med de tekniska delarna som laborationen innebar. För att studenterna inte skulle känna sig iakttagna höll vi avstånd och betraktade genomförandet
på håll. Med anledning av detta togs inga fältanteckningar, allt material är därför baserat på inspelningarna som gjorts. Karaktären på vårt deltagandet kan därför anses som
passivt, och det skedde ingen manipulation av studenternas genomförande, förutom när
de agerade helt fel vilket ledde till stora konsekvenser för laborationens utförande eller
för studenternas säkerhet [8].
Trots avståndet kan självklart observatörer och kamerornas närvarande påverka studenternas uppförande. Förhoppningsvis vänjer sig studenterna ganska snabbt och kan
operera utan vidare eftertanke.
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3.4

Analysmetod och databearbetning

Videoanalys tillåter det samlade materialet att studeras ett obegränsat antal gånger,
vilket ger möjlighet till noggranna observationer vilket i sin tur ökar tillförlitligheten hos
analysen av materialet [5]. Det första steget i databearbetningen var att transkribera
materialet ordagrant. I transkriberingen ingår även att notera tidsåtgången för olika
moment som studenterna genomför och att notera vad alla studenter i gruppen gör i alla
situationer. Detta krävs för att kunna besvara den första frågeställningen, som behandlar
hur studenterna fördelar arbetet mellan laborationensmomenten, på ett trovärdigt sätt
[8].
Även om inte all konversation som sker bidrar till svar på studiens frågeställningar har
allt som studenterna säger och gör antecknats i transkriberingen, detta för att det är
lättare att skala bort överflödig information i efterhand, än att tillföra iakttagelser [8].
Kodning användes för att markera när studenterna vände sig till laborationsinstruktionerna, diskuterade resultatet, när de gjorde mätningar och ställde iordning uppställningen för att starta nästa mätning. I transkriberingen namnges studenterna i den
första gruppen med S1, S2 och S3 och studenterna i den andra gruppen med S4 och S5.
Det är även så studenterna kommer att refereras till i 4 Resultat.
I det transkriberade materialet identifieras de olika faktorer som frågeställningarna innebär. Analysen består därför inte av tolkningar utan utgår från iakttagelserna från
studenternas handlingar.

3.5

Etiska hänsynstaganden

Under studiens genomförande har etiska ställningstaganden gjorts i enlighet med Vetenskapsrådets riktlinjer [12]. De fyra krav som uppfylls är
Informationskravet: “Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte.”
Samtyckeskravet: “Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin
medverkan.”
Konfidentialitetskravet: ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall
ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant
sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.”
Nyttjandekravet: “Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för
forskningsändamål.”
Alla dessa rättigheter för de medverkande informerades i informationsbrevet, se A.3 Informationsbrev, som studenterna tog del av innan de godkände förfrågan om medverkan
i studien.
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3.6

Reflektion över metod och resultat

Video- och ljudbaserad data måste, precis som alla andra kvalitativa metoder, ta hänsyn
till validitet, reliabilitet och tillämpbarhet vid dataanalysen[11]. Eftersom resultatet
kommer att presenteras på ett noggrant vis, och främst baseras på de direkta uttalanden studenterna gjort, ges en god chans för läsaren att uppfatta beskrivningen som
trovärdig. Självklart kan kunskapen som förmedlas i studien aldrig vara “säker”, men
tanken med den noggranna beskrivningen av materialet, som sker i 4 Resultat är att
redogöra för läsaren att slutsatserna som dras är baserade på det som går att identifiera i materialet, och inte på egna tolkningar hos författaren. Det är endast sådant som
potentiellt sett kan observeras och uppfattas på liknande sätt av flera individer som kan
räknas som regelrätt data[8]. Därför kan det vara en allmän uppfattning att studien har
god validitet.
De data som samlats är kvalitativ och begränsas till de studerade situationerna och den
aktuella laborationen. Resultatet kan därför inte appliceras på någon annan laboration
eller situation än de studerade. Resultatet skulle inte heller upprepas om studien utförs
igen.
Den kritik som kan komma att läggas fram senare är till för att skapa kunskap och diskussion kring ämnet laborationer, och inte för att ifrågasätta den aktuella laborationen
eller slå ner på studenterna som deltar. Undersökningen kan tänkas vara tillämpbar i de
fall där en annan laboration studeras, och resultatet jämförs med denna studie. Studien kan också tillämpas i de situationer där diskussioner kring syften med laborationer
uppstår.
Vad gäller reliabiliteten har transkriberingen skett på ett noggrant sätt och förhoppningen
är att eventuella felaktigheter har uppmärksammats och rättats till. Detta är en av
fördelarna med videoanalys, materialet kan studeras upprepade gånger och det som presenteras som resultat är det som faktiskt undersökts[11]. Att läsaren uppfattar studien
som ordentligt genomförd ökar reliabiliteten för studien.
Observationer liknande de som denna studie bygger på kan inte registrera studenternas intentioner med sina handlingar, eller studenternas tolkningar av situationen. Detta
begränsar studien i den mening att det inte går att analysera om det som studenterna
uttrycker till laborationskamraterna, både kroppsligt och muntligt, är alla de tankar och
reflektioner som studenten i fråga har. Det påverkar inte reliabiliteten hos studien eftersom resultatet inte bygger på sådana analyser, men det är en brist med studien som
hade kunnat undvikas till större grad med en kompletterande metod för datainsamling,
till exempel formulär eller intervju.
Heikkilä och Sahlmström[9] betonar att inspelningsmetoden ska spegla det teoretiska
intresset, vilket uppfylls då videokameror och ljudupptag är placerade för att registrera
alla situationer.
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Ljudupptagningarna hade med fördel kunnat göras med externa mikrofoner på varje
student, för att slippa arbetet med att lyssna på olika filer från olika ljudupptagningar.
Fördelen med en övergripande inspelning är dock att en konversation lätt kan registreras. Ett tillvägagångssätt är att ha externa mikrofoner för situationer där samtalet blir
otydligt i den övergripande ljudupptagningen.
Att forskaren arbetat mycket med laborationen och är insatt i dess utförande och
möjligheter är en fördel för analysprocessen då forskaren har större möjligheter att fokusera på det som ska studeras och inte lägga energi på annat som sker i videon och vid
laborationstillfället.

4

Resultat

I detta avsnitt presenteras resultatet av videoanalysen fördelat på de två frågeställningarna
och de två grupperna. Analysen består av identifikationer i transkriberingen som besvarar frågeställningarna. Till frågeställning 1 som behandlar fördelningen av arbetet mellan
laborationens olika moment har momentens tid registrerats och presenteras nedan i 4.1
Fördelning av arbetet mellan laborationens olika moment.
Till frågeställning 2, som behandlar hur studenterna arbetar med det givna syftet hos
laborationen, har alla tillfällen där detta identifieras i videon används i resultatet. Syftena presenteras nedan i två underrubriker hos varje grupp. Alla dessa tillfällen från
transkriberingen från Grupp 1 och Grupp 2 finns i A.4 Tillfällen där Grupp 1 behandlar
resultatet respektive A.5 Tillfällen där Grupp 2 behandlar resultatet. Att behandla resultatet hos laborationen har tolkats som de tillfällen då studenterna antingen kommenterar
värmekamerans bild på datorskärmen, tillfällen där de försöker förklara värmekamerans
bild på datorskärmen och tillfällen där de pratar om fenomen eller resultat som inte är
kopplat till en specifik bild från värmekameran på datorskärmen.
För att få en förståelse för vad studenterna arbetar med under laborationstillfället rekommenderas att läsa laborationsinstruktionerna som finns i A.2 Laborationsinstruktioner.

4.1

Fördelning av arbetet mellan laborationens olika moment

Frågeställning som besvaras här är “Hur fördelar studenterna arbetet mellan att läsa
instruktioner, ordna uppställningen, samla in mätvärden och behandla resultatet under
laborationens gång?”. Tiderna kommer att avrundas till hela minuter i beskrivningen av
utförandet hos grupperna.
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Grupp 1
Läsa laborationsinstruktioner
Efter att studenterna presenterats för laborationsuppställningen och laborationsinstruktionerna börjar samtliga i gruppen att läsa instruktionerna efter S1:s initiativtagande.
S3 påpekar att det är flera sidor att läsa och studenterna läser sedan i 5 minuter var
för sig tills S2 frågar om de ska smyga igång laborerandet, varpå S1 föreslår att de
ska följa det stegvisa som finns i laborationsinstruktionen. Vid detta tillfälle har S3 endast läst första sidan som kortfattat beskriver de olika experimenten, samt information
om värmekameran. S1 och S2 har läst den första sidan som behandlar Experiment 1.
Texten de då läst förklarar hur uppställningen ska förberedas inför mätningarna i Experiment 1. Gruppen har sedan laborationsinstruktionerna nära till hands under hela
laborationstillfället och kontrollerar att de utför experimenten och momenten i rätt ordning. Gruppen läser innantill i laborationsinstruktionerna när en mätning är slut och en
ny ska påbörjas.
Forskaren fick ingripa i utförandet av laborationen då studenterna inte läst den del i
instruktionen där det står att mätningen startar så fort glaset placeras i uppställningen
i Experiment 1. De startade inte mätningen självmant och inget ingripande skulle lett
till missvisande resultat av värmekameran bilder. Ingripande skedde både vid mätning
1 med fönsterglaset och vid mätning 2 med beläggningsglaset.
Ordna laborationsuppställningen
Vad gäller tid för att ställa i ordning laborationsuppställningen tar det från att studenterna slutat läsa laborationsinstruktionen 14 minuter tills de tar första mätvärdet i
Experiment 1, mätning 1. När sista mätningen i Experiment 1, mätning 1 gjorts tar det
1 minut innan de startar Experiment 1, mätning 2.
När sista mätningen i Experiment 1, mätning 2 gjorts tar det 10 minuter innan gruppen tar den första mätningen för Experiment 2, mätning 1. Tiden det tar mellan att
mätvärden tas för mätning 1 och mätning 2 i Experiment 2 är 6 minuter.
Samla mätvärden
Alla mätningar hos de olika experimentet tog 10 minuter för Grupp 1. Studenterna
uppmanades i laborationsinstruktionerna att samla mätvärden en gång i minuten under
en pågående mätning. Studenterna i Grupp 1 följde detta och samlade därför mätvärden
under totalt 40 minuter under laborationstillfället.
Behandla resultatet
Totalt behandlade Grupp 1 laborationens resultat 24 gånger. Alla dessa tillfällen finns
representerade i A.4 Tillfällen där Grupp 1 behandlar resultatet, under respektive rubrik.
Mer specifikt hur gruppen arbetade med resultatet presenteras i 4.2 Studenternas arbete
med det givna syftet.
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Grupp 2
Läsa laborationsinstruktioner
Efter att studenterna presenterats för laborationsuppställningen och laborationsinstruktionerna börjar S4 och S5 att läsa instruktionerna men kommer efter 2 minuter fram till
att de ska göra den första mätningen och sedan läsa mer.
Studenterna i Grupp 2 är noga med att läsa laborationsinstruktionerna högt innantill för
den andra laborationskamraten. Detta innebär att ingripande endast sker en gång då studenterna glömt att sätta på locket innan de startar första mätningen för Experiment 1.
Studenterna behöver även vägledning av forskaren vid starten av mätning 2, Experiment
1, då studenterna inte läser i instruktionerna att kokplattans temperatur ska hållas konstant mellan mätningarna. Studenterna byter fönsterglaset mot beläggningsglaset utan
att kontrollera att temperaturen är konstant. Detta betyder att värmekamerans bilder
från de olika mätningarna blir svårare att jämföra. Vägledningen som ges av forskaren
är att så länge temperaturen är konstant, trots att den är lägre, så går mätningen att
genomföra, men att detta måste beaktas vid behandling av resultatet.
Precis som Grupp 1 har Grupp 2 laborationsinstruktionerna nära till hands under hela laborationstillfället och kontrollerar att de utför experimenten och momenten i rätt
ordning. Det sker ofta att en student läser högt och den andra utför det som enligt
laborationsinstruktionerna ska göras.
Ordna laborationsuppställningen
Vad gäller tid för att ställa i ordning laborationsuppställningen överensstämmer tiderna
för Grupp 2 med de som registrerats för Grupp 1, förutom att det tar lite längre tid för
Grupp 2 att starta den allra första mätningen. Det tar för Grupp 2 17 minuter. Precis
som för Grupp 1 tar det bara 1 minut för Grupp 2 att avbryta mätning 1 i Experiment 1
innan de tar de första mätvärdet för mätning 2. Det tar också 10 minuter innan gruppen
tar den första mätningen för Experiment 2, mätning 1, efter att Experiment 1 avslutats.
Tiden det tar för studenterna att ställa i ordning uppställningen mellan mätning 1 och
mätning 2 i Experiment 2 är precis som för Grupp 1 6 minuter.
Samla mätvärden
Precis som Grupp 1 genomförde Grupp 2 mätningar i totalt 40 minuter, det vill säga
10 minuter per mätning. Studenterna i Grupp 2 följde laborationsinstruktionerna och
samlande mätvärden en gång i minuten per mätning under hela laborationen.
Behandla resultatet
Totalt behandlade Grupp 2 laborationens resultat 12 gånger. Alla dessa tillfällen finns
representerade A.5 Tillfällen där Grupp 2 behandlar resultatet, under respektive rubrik.
Mer specifikt hur gruppen arbetade med resultatet presenteras i 4.2 Studenternas arbete
med det givna syftet.
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4.2

Studenternas arbete med det givna syftet

Frågeställningen som i denna del ska besvaras är “Hur arbetar studenterna med det givna
syftet hos laborationen?”. Enligt 2.4 Laborationens syfte är laborationens syfte att dels
låta studenterna bekanta sig med mättekniker och uppställningar, men också mer specifikt låta studenterna bekanta sig med begreppen absorption, emission, reflektion, transmission och emissivitet för värmestrålning. Laborationsuppställningen ger möjlighet att
visualisera dessa begrepp, eller frånvarandet av dem som i fallet med transmission. Syftet
är således att studenterna ska identifiera fenomenen och förstå hur de kopplas samman
och på så vis kunna förklara värmekamerans bilder.
Nedan beskrivs hur Grupp 1 respektive Grupp 2 arbetar med dessa syften. Vad gäller att
använda begreppen för att förklara värmekamerans bild ges en beskrivning av det som tidigare kallats “Behandling av resultat” i 4.1 Fördelning av arbetet mellan laborationens
olika moment.
Grupp 1
Mättekniker och uppställning
Det är uppställningen och värmekameran som är de mättekniker studenterna bekantar
sig med under laborationen. Vad gäller värmekameran behandlar studenterna både hur
den registrerar inkommande strålning, men också vad den låsta skalan innebär och vad
avläsningskrysset är för något.
Nedan visas ett exempel på ett tillfälle som visar att Grupp 1 inte förstår uppställningen
och vad värmekameran registrerar. Tillfället sker under Experiment 1, mätning 1.
Tillfälle 4
S1:
S2:
S1:
S3:
S2:
S1:
S2:

den där lär ju registrera glaset? (pekar på skärmen)
vad sa du?
den där lär ju registrera glaset? (pekar på skärmen)
ja det borde den göra
mm
för det är ju det här kameran tittar på (slår ihop händerna upprepade gånger)
Det är sant

Ett annat exempel där det blir tydligt att värmekamerans och glasets placering inte är
till kännedom för alla studenter i gruppen är i slutet av laborationen, vid Experiment
2, mätning 2 när studenterna har denna konversation:
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Tillfälle 24
S2: men sitter glaset mellan kameran och den här (pekar på uppställningen)
S3: ee
S1: aa för det (både S1 och S3 gestikulerar mycket, böjer händer och armar)
S3: glaset står här och sen är det tänkt att den ska läsas av här (ställer upp sin arm som
glaset och visar med andra handen att det reflekteras i glaset, ordet reflektion nämns
inte)
S2: mm så det är reflek, aa asså... (visar en böjd arm)
S1: ja det är inte direkt på
S2: nej (S1 och S2 kollar på skärmen, S3 bläddrar i instruktionerna)
Arbetet med begreppen och förklaring av värmekamerans bild
Av de 24 gånger gruppen arbetar med resultatet är 23 av dem att de kommenterar
värmekamerans bild. Av dessa 23 tillfällen är 7 stycken tillfällen där studenterna försöker
att förklara värmekamerans bild. Ett exempel på ett tillfälle där studenterna kommenterar värmekamerans bild utan att försöka förklara den är Tillfälle 8, som äger rum under
Experiment 1, mätning 1.
Tillfälle 8
S1: den går från att vara grön i början till liksom orange (S1 pekar på skärmen, S2 kollar
på datorskärmen, S3 kollar på annat)
S2: ja det går ju uppåt i alla fall (drar fingret längst skalan på datorskärmen), den borde
bli röd snart
S1: mm ja juste där är skalan ja (S2 fortsätter att kolla på datorskärmen)
Två tillfällen där studenterna även försöker förklara värmekamerans bild är Tillfälle 5
som sker under Experiment 1, mätning 1 och Tillfälle 19 som sker under Experiment 2,
mätning 2.
Tillfälle 5
S2: man ser lite förändring nu (talar främst till S1 och pekar på skärmen, S3 kollar på
annat)
S1: jag tänker att förut såg man kokplattan för att det inte fanns någonting emellan.
Eller?
(pausar)
S2: aa precis
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Tillfälle 19
S1:
S3:
S1:
S3:
S1:
S3:

den här började ju på grön (tittar på skärmen, både S2 och S3 lyssnar)
jaa
den är lite varmare än den andra
antingen är det det, eller så är det dålig emissivitet, (säger mätvärdet 10,5)
ett glas emellan ja
ja som sagt 10,5

Tillfälle 24 (4.2) är det enda tillfälle där studenterna diskuterar resultatet utan en direkt
koppling till värmekamerans bild, vilket betyder att majoriteten av studenternas kommentarer handlar om att kommentera värmekamerans bild utan att förklara den. Av
de 7 tillfällen där gruppen försöker att förklara värmekamerans bild används begreppen
endast en gång och det är i Tillfälle 19 (4.2), som visas ovan, när S3 använder begreppet
emissivitet.
Grupp 2
Mättekniker och uppställning
I de diskussioner som studenterna i Grupp 2 har framgår inga svårigheter kring värmekamerans
funktioner eller hur den fungerar, eller placering av uppställningens olika komponenter.
S4 ställer vid Tillfälle 8, som sker under Experiment 2, mätning 2, en fråga om “det”
går igenom glaset, men rättar sedan sig själv.
Tillfälle 8
S4: nu är det borta!
S5: mm
S5: men jag fattar inte grejen, vi har krysset på den där (pekar inte på skärmen)
då borde inte det bakom spela roll på vad den har på den siffran där liksom, det är en
sak (blir avbruten av S4)
S4: det går väl igenom glaset antar jag och sen, nu går det väl igenom?
nej nu går den inte igenom glaset
S5: nej exakt, nu är ju glaset bara bakom
S4: då är det ju jävligt skumt att den här blir varmare ju,
S5: mm
S4: faktiskt
(paus)
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S4: (båda kollar på skärmen) det här förstår jag inte riktigt
S5: nej (pausar) det borde inte spela någon roll vad som är runtomkring. Den har ju
bara, liksom den måste ju fokuserat krysset liksom
S4: ja exakt det är väl bara strålningen som (båda sitter och kollar på skärmen)
S4: aa ja vette fan (S5 skakar på huvudet)
Arbetet med begreppen och förklaring av värmekamerans bild
Grupp 2 kommenterade inte värmekamerans bild lika många gånger som Grupp 2.
Av de 12 gånger som gruppen arbetar med resultatet är 4 av dem inte kopplade till
värmekamerans bild och av de 8 gånger de kommenterar värmekamerans bild är det
endast 2 av dem där de även försöker förklara värmekamerans bild.
Två exempel på tillfällen där studenterna kommenterar värmekamerans bild utan att
förklara den är Tillfälle 3, som äger rum under Experiment 1, mätning 2 och Tillfälle 6,
som äger rum under Experiment 2, mätning 1.
Tillfälle 3
S5: den är inte lika röd som förra gången
S4: nej det är lugnare faktiskt, mycket lugnare (paus) där var den röd förra gången (Både
S4 och S5 kollar på skärmen, S4 pekar på skärmen)
S5: aa den börjar bli röd där i mitten nu, va den 32 grader på slutet?
S4: jag tror den var lite högre till och med
S5: aa
Tillfälle 6
S5: nu är den grön!
S4: och 20 grader. Behaglig och grön
De två tillfällen där studenterna även försöker förklara värmekamerans bild förutom att
kommentera dess utseende är Tillfälle 8 (4.2) som beskrivs ovan och Tillfälle 7 som äger
rum under Experiment 2, mätning 1.
Tillfälle 7
S4: yes, den är gul! (S5 nickar och båda kollar på skärmen)
(paus)
S4: jädrar vad ur fokus den blev
S5: det är för att det är så lika i temp
S4: ja den försvinner ju (pekar på skärmen)
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Vid två av de fyra tillfällen där studenterna kommenterar resultatet utan en koppling
till en specifik situation uppkommer diskussionen för att S5 funderar på hur resultatet
kommer att bli. Tillfälle 9 sker under Experiment 1, mätning 1, alltså när mätningen
med fönsterglaset pågår, och Tillfälle 11 sker under Experiment 2, mätning 1.
Tillfälle 9
S5: skulle metallytan vara mot plattan?
S4: aa, som ska vara riktad mot värmekameran
S5: Ja exakt,
S4: så skärmen kommer bli lika varm
S5: nej, den kommer ju att reflektera bort
S4: ja eller så får man upp temperaturen
S5: men det är en ju en metallyta så den liksom kommer ju reflektera lite
S4: aa, men det gör väl glas också tänker jag
S5: som folie liksom
(de tar mätvärden samtidigt som de fortsätter diskussionen)
S4: glas släpper ju igenom synligt ljus, men reflekterar infrarött
S5: aa, men det kan va om det är ännu mer med metallytan
(De funderar och kollar på instruktionerna och skärmen)
Tillfälle 11
S5: vad är rimligt här då vilken borde bli varmast snabbast? Den med... Den här borde
ju vara snabbare än den andra, eftersom den har spegelglaset hitåt
S4: aa
S5: då behålls ju mer värme in i utrymmet
(tar mätvärden)
S4: så borde det ju bli
S5: Det är ju inte så förvånande med tanke på hur lång tid det här tar
S4: nej verkligen inte, vi är ju nästan uppe i 3 grader per minut (kollar på mätvärdena
på pappret)
De andra två tillfällena där resultatet inte är kopplat till en specifik bild är tillfälle 10,
som sker under Experiment 1, mätning 2, och Tillfälle 12 som sker under Experiment 2,
mätning 2.
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Tillfälle 10
S5: den stiger ju lite lite, men det är ju så pass nära liksom att i slutet kanske den är
samma,
S4: men då är det ju svårt att få fram någonting, i och för sig så har det ju inte hänt så
mycket än,
aa men nu börjar den (pekar på skärmen).
S5: nej det är sant men samtidigt så började glaset bli varmt direkt här så (pekar på de
första mätvärdena från Experiment 1, mätning 1)
S4: mm
Tillfälle 12
S5: Jag tänkte att den här skulle vara långsammare (rycker på axlarna)
S4: glaset är, inte blir så varmt, det som skickar ut (pausar) strålar liksom
S4: om man hade beläggningen hitåt [mot värmekameran] så var det ju bara
(S5 ger ingen respons utan tittar på temperaturmätaren och uppmanar via ord att
mätvärden ska tas)

5

Diskussion

Nedan följer en diskussion kring det resultatet som beskrivits ovan. Gruppernas resultat
diskuteras var för sig. Sedan följer en diskussion kring laborationens styrkor samt förslag
på ändringar hos laborationen som kan hjälpa studenterna att lättare nå de fyra centrala
syftena[3].

5.1

Grupp 1

Grupp 1 utför laborationen på ett tillfredsställande sätt vad gäller genomförandet av
laborationen. De spenderar förväntat mycket tid för att ordna uppställningen mellan
de olika experimenten och mätningarna, samt att de samlar mätvärden vid de tillfällen
som är uppmuntrat. För att försäkra sig om att resultaten från mätningarna blir de
bästa möjliga skulle studenterna kunnat läsa laborationsinstruktionerna noggrannare vid
genomförandet av Experiment 1, eftersom forskaren fick ingripa vid båda mätningarna.
Vad gäller läsandet av laborationsinstruktionen i övrigt läser studenterna den för att
hela tiden ha koll på att de vet vad som förväntas av dem.
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Av de 24 tillfällen där Grupp 1 behandlar resultatet hos laborationen är det endast
ett tillfälle där en diskussion leder till en korrekt beskrivning av resultatet och det är
Tillfälle 5 (4.2). S1 tänker att kokplattan inte längre är synlig eftersom de fört ner ett
glas mellan kokplattan och värmekameran, vilken bekräftas av S2. Experimentet har
precis startat och innan glaset fördes ner kunde kokplattans temperatur läsas av med
värmekameran, S1:s tanke är därför korrekt. Studenterna pratar inte vidare om vad som
händer med den värmestrålning värmekameran registrerade innan de förde ner glaset,
det vill säga värmestrålningen från kokplattan, nu när glaset är mellan kokplattan och
värmekameran.
De övriga 6 tillfällena där gruppen försöker att förklara värmekamerans bild leder inte
till någon korrekt beskrivning då studenterna i gruppen avslutar diskussionerna utan att
ha kommit fram till någonting. Ett exempel som visar detta är Tillfälle 19 (4.2) där S1
observerar att värmekameran registrerar en varmare starttemperatur för fönsterglaset
än för beläggningsglaset i Experiment 2. S3:s förklaring är att det är såsom S1 föreslår,
eller att emissiviteten är dålig. S2:s svar på S3:s förslag är att det är ett glas emellan,
vilket inte kommenteras av S3, eftersom hen fokuserar på att ett mätvärde har tagits
och att det måste skrivas ner. Detta leder till att konversationen avslutas i och med
att mätvärden tas och det ges ingen vidare förklaring kring vad S3 menade med att
emissiviteten är dålig.
Tillfälle 19 (4.2) är även det enda tillfälle där något av de behandlade fysikaliska begreppen används, det vill säga att S3 använder begreppet emissivitet för att förklara att
fönsterglaset är varmare än beläggningsglaset i Experiment 2.
Begreppen reflektion används nästan vid ett tillfälle av S2. Det är Tillfälle 24 (4.2) där S2
frågar om värmekameran sitter mellan glaset och objektet, varpå S1 och S3 gestikulerar
att det är reflektion som sker, men ingen av dem använder begreppet. När S2 förstår
vad de försöker beskriva säger hen “mm så det är reflek, aa asså” och visar sedan också
en böjd arm.
Studenterna i Grupp 1 har inga diskussioner kring hur resultatet kan komma att bli för
de olika mätningarna, och försöker aldrig fysikaliskt beskriva varför bilderna från de olika
mätningarna i experimenten ser olika ut. Studenterna konstaterar endast skillnaderna
mellan bilderna, vilket inte leder till någon förståelse kring varför värmekamerans bilder
ser ut som de gör. Detta visar att Grupp 1 arbetar mycket lite med att fysikaliskt beskriva värmekamerans bilder och att de inte använder sig av begreppen som är kopplade
till laborationen när de talar om värmekamerans bilder. Majoriteten av tillfällena där
värmekamerans bild diskuteras är kopplade till vilka färger som syns på bilden, samt att
man ser något på skärmen till exempel en kant kring objektet (Tillfälle 17 (A.4)).
Både Tillfälle 4 (4.2) och Tillfälle 24 (4.2) som beskrivits ovan visar att studenterna
inte förstår uppställningen. Det finns ett ytterligare exempel som beskriver att studenterna inte kan förklara värmekamerans bild på grund av att en student inte förstår
uppställningen, det är Tillfälle 22 (A.4). Även denna konversation leder inte till någon
förklaring utan studenterna blir tysta för att det ska tas ett mätvärde.
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Det uppstår flera gånger för Grupp 1 att de har en diskussion som avbryts för att en
student i gruppen signalerar via ord att ett mätvärde ska tas, och efter registreringen
av mätvärdet återtas inte diskussionen kring frågan som behandlats tidigare.

5.2

Grupp 2

Även Grupp 2 utför laborationen på ett tillfredsställande sätt vad gäller genomförandet
av laborationen. Eftersom Grupp 2 och Grupp 1 spenderade lika lång tid med att ordna
uppställningen mellan mätningarna och de olika experimenten la även Grupp 2 rimligt
mycket tid på detta moment. Även Grupp 2 samlar mätvärden vid de tillfällen det är
uppmuntrat i laborationsinstruktionen.
Eftersom Grupp 2 vid två tillfällen får hjälp av forskaren för att resultatet ska bli så bra
som möjligt hade de kunnat vara mer uppmärksamma på om uppställningen är korrekt
när de påbörjar en mätning, då de i så fall skulle märkt att locket till uppställningen inte
var på. De kunde även läst instruktionerna noggrannare för att inte missa informationen
kring att kokplattans temperatur måste kontrolleras innan mätning 2 i Experiment 1
startar. Trots missen angående kokplattans temperatur fungerar det väldigt bra för
studenterna i Grupp 2 att följa instruktionerna som finns i laborationsinstruktionerna.
Detta blir tydligt eftersom en student läser högt vad som ska göras, och den andra
studenten gör det som sägs.
Grupp 2 behandlar resultatet endast 12 gånger under hela laborationen. Till skillnad från
Grupp 1 har de däremot fler tillfällen där de diskuterar resultatet utan att diskussionen
är sammankopplad med en bild från värmekameran. Alla dessa tillfällen har presenterats
i resultatet, de är Tillfälle 9, 10, 11 och 12 (4.2, 4.2, 4.2, 4.2). Till skillnad från studenterna
i Grupp 1 funderar S5 kring vad resultatet kan komma att bli (Tillfälle 9 (4.2) och Tillfälle
11 (4.2), vilket leder till diskussioner kring varför värmekamerans bild kommer att se ut
på ett visst sätt. Det är denna sortens diskussioner som laborationen är skapad för att
starta, det vill säga att studenterna inte bara konstaterar hur värmekamerans bild ser
ut utan även funderar kring varför den ser ut som den gör. Även vid Tillfälle 7 (4.2)
och Tillfälle 8 (4.2) diskuterar studenterna varför värmekamerans bild ser ut som den
gör och av alla dessa tillfällen leder diskussionerna till ett korrekt förklaring i Tillfälle 7
(4.2) och Tillfälle 9 (4.2). Tillfälle 7 är korrekt eftersom objektet “försvinner” på grund
av att den har liknande temperatur som omgivningen. Det framgår inte i det som S5
säger: “det är för att det är så lika i temp” att studenterna förstår att det är objektet
och omgivningen och inte objektet och glaset som har liknande temperaturer. Tillfälle
9 (4.2) är korrekt eftersom metallytan kommer att reflektera mer värmestrålningen än
fönsterglaset.
Student S5 i är den enda av studenterna som använder något av de i laborationen
behandlade begreppen. Begreppet som används är reflektion och sker endast vid Tillfälle
9 (4.2) där studenterna diskuterar hur metall och glas reflekterar värmestrålning.
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Precis som Grupp 1 använder Grupp 2 mycket sällan sig av de fysikaliska begreppen när
de beskriver värmekamerans bild. Av Grupp 2:s totalt 12 tillfällen består 7 av dem att
de kommenterar färgen på värmekamerans bild.
Som resultatet beskriver har inte Grupp 2 några problem angående förståelsen för uppställningen. Studenterna i Grupp 2 uttrycker att de inte förstår värmekamerans bild i
Tillfälle 8 (4.2). Denna situation rör inte förståelsen för uppställningen och värmekameran,
utan förståelse kring vad det är för strålning som når värmekameran i de olika mätningarna
i Experiment 1.

5.3

Laborationens styrkor och förslag på ändringar

Laborationens styrkor
Laborationen och dess uppställning ger studenterna en unik chans att visualisera fenomen inom fysiken som annars är svåra att se. Genom att arbeta med laborationens
resultat och det som visualiserats ges studenterna tillfälle att förstå hur fenomenen absorption, emission, reflektion och transmission samverkar. Studenterna kan även koppla
samman värmestrålning och annan elektromagnetisk strålning, till exempel ljus, och inse
att värmestrålningen följer samma lagar, vilket kan bidra till en del i det meningsfulla
lärande eftersom studenterna då får något de redan vet att kopplas sammans med något
nytt [3].
Eftersom laborationsupplägget med tillhörande post-lab tillåter studenterna att analysera materialet och sedan redovisa sina resultat för kurskamraterna ges goda möjligheter
till att laborationen uppfyller ännu ett krav för meningsfullt lärande, eftersom tid för
reflektion är en av de fem kraven för meningsfullt lärande [3]. Förutom att detta krav
uppfylls kan ytterligare två krav antas uppfyllas. Ett av dessa krav är att studenterna
ska uppfatta laborationens innehåll som relevant och intressant, vilket man aldrig kan
säkerställa eftersom det är upp till studenten vad hen tycker är intressant. Eftersom laborationen behandlar fysikaliska fenomen och studenterna läser programmet Teknisk fysik,
ökar chansen för att innehållet i laborationen kan uppfattas som relevant och intressant.
Värmestrålning i relation till fönsterglas och metaller är något som studenterna kommer i kontakt med i sin vardag, via värmestrålningen som når våra fönster i hus och
andra byggnader. Innehållet i laborationen kan därför antas vara hämtat från verkligheten, vilket också är ett av Hults krav [3], trots att “verkligheten” utförs i miniatyr i
laborationens uppställning,
Arbetet som studenterna gör under post-lab:en är viktig för att studenterna ska kunna
koppla samman teori och de erfarenheter de får med sig från laborationen [3].
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Presentationen som sker inom post-lab:en och de frågor som ställs efter presentationen
visar studenterna att en bedömning av deras praktiska kunskaper görs och att syftet med
undersökningen studenterna har gjort blir tydligt, vilket ökar chansen till att studenterna
uppfattar laborationen som en viktig del i deras lärande [4].
Förslag på ändringar
Vid konstruktionen av en laboration behöver inte alla fyra centrala syften betonas [3].
Nedan följer förslag på ändringar som kan göras beroende på vilket eller vilka syften
laborationen ska ha.
Ändringar för att öka chansen för meningsfullt lärande
Om syftet med laborationen “Förståelse för värmestrålning” ska vara att öka chansen
för ett meningsfullt lärande för studenterna kan ändringar ske bland annat i arbetet
studenterna gör i pre-lab:en. I nuläget inkluderar inte pre-lab:en att studenterna redovisar att de förberett sig för laborationen och läst på om de begrepp laborationen ska
behandla. För att den nya kunskapen ska kunna kopplas ihop med det gamla krävs det
att studenten blir medveten om vad hen redan vet. Därför är ett förslag på en ändring
att studenterna måste redovisa vad de har arbetat med under pre-lab:en för läraren, det
vill säga den kursansvarige eller laborationsassistenter. Det blir då tydligt för studenten
vad hen kan om ämnet, men det ger också läraren chansen att få reda på vad studenten
kan, vilket är viktigt för att läraren ska kunna ge ett relevant och bra stöd [5].
Eftersom förståelsen för värmekameran och de olika begreppen är så viktig för att studenterna på ett fysikaliskt sätt ska kunna förklara värmekamerans bilder, behövs att
studenterna arbetar med detta under pre-lab:en. En värmekamera visualiserar endast
värmestrålningen, men ger ingen förklaring till varför bilden ser ut som den gör. Därför
ges förslaget att studenterna arbetar med begreppen och hur värmekameran fungerar
som en del av pre-lab:en, då detta krävs för att kunna förklara bilderna [13]. Det ska
framgå till studenterna att detta förväntas av dem så att de blir medvetna om vilka förväntningar som finns när de ska redovisa vad de kan innan laborationen startar.
Om läraren arbetar med att hjälpa studenterna att förstå målen med laborationen ökar
chansen att studenterna också uppnår målen [4].
Om redovisningen av pre-lab:ens arbete även innebär att läraren kontrollerar via frågor
att studenterna verkligen har förberett sig, ökar chansen att studenterna lär sig något
då de tvingas att förbereda sig [5], men det ökar dessutom chansen för djupinlärning,
eftersom svaren på frågorna från läraren ska visa att man förstått och inte endast lärt
sig kunskap utantill. Att examinationsformen är sådan att det omöjliggör ytinlärning är
ett av Hults [3] fem krav för att meningsfullt lärande ska ske.
Ändras upplägget på pre-lab:en ökar chansen att studenterna kan knyta an den nya kunskapen till något de vet sedan innan, och att studenternas kunskaper inte blir ytinlärning.
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Vad gäller genomförandet av laborationen kan ändringar göras så att studenterna får
ta kontroll över det egna lärandet, vilket också är viktigt för ett meningsfullt lärande
[4]. Detta innebär att studenterna får utforma undersökningen, ställa frågor och föreslå
hypoteser, och det krävs då att läraren finns där som stöd för att ge studenterna feedback
och modifiera idéerna [4].
Både Grupp 1 och Grupp 2 visar enligt resultatet att de kan samla och organisera
data, och att de kan tolka vad det är de har observerat. Till exempel när studenterna
kommenterar värmekamerans bild vad gäller dess färg eller temperaturen som visas.
Studenterna uppvisar däremot inte förmågan att kunna ställa vetenskapliga frågor, se
hur experimenten som görs kan användas för att besvara dessa frågor och därefter dra
slutsatser. Denna observation överensstämmer med tidigare forskning [3], vilken betonar
vikten av att studenterna bestämmer vad som ska undersökas och att de efter utförandet
ska kunna dra slutsatser av resultatet. Viktigt är då att komma ihåg att studenterna
behöver stöd och handledning av läraren för att kunna nå relevanta slutsatser [6].
Specifikt för denna laborationen kan det betyda att studenterna introduceras till uppställningen och det klargörs vilka komponenter uppställningen har och vad de kan
användas till. Studenterna får sedan själva bestämma hur de ska använda uppställningen
för att svara på en vetenskaplig fråga. Frågorna kan likna det som undersökts i den nuvarande laborationen, till exempel: Transmitteras värmestrålning genom fönsterglas? Hur
beter sig värmestrålning i relation till glas i jämförelse med synligt ljus? och Hur stor
påverkan har en tunn metalliskt yta på glaset när det undersöks hur mycket värmestrålning
som absorberas av glaset?
Genomförs dessa ändringar i upplägget av pre-lab:en och genomförandet av laborationen måste ändringar också göras i dokumentet “information om laborationerna” som
studenterna tar del av när de väljer laboration och förbereder sig inför laborationen,
och laborationsinstruktionerna. Laborationsinstruktionerna kan innehålla information
om komponenterna i uppställning, men inte ett genomförande av laborationen.
Då begränsningar i laborationsutrustningen enligt Lunetta [4] kan hämma det meningsfulla lärandet, skulle en värmekälla med konstant temperatur kunna införas, då den
nuvarande kokplattan upptar mycket att studenternas uppmärksamhet vid mätningarna.
Ändringar för att öka chansen för insocialisering i den vetenskapliga världen
Om syftet med laborationen “Förståelse för värmestrålning” ska vara att öka chansen
för insocialisering i den vetenskapliga världen kan ändringar ske i form av nya mål och
genomförandet av laborationen. Ett nytt mål som kan leda till en insocialisering i den
vetenskapliga världen är att studenterna ska beskriva det de observerar under laborationen med hjälp av begreppen kopplat till laborationen. Detta för att markera att syftet
med målen är att de ska förstå och kunna förklara vad de undersökt på laborationen för
sina studiekamrater, och att det görs på ett vetenskapligt sätt.
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På det sätt laborationen utförs under denna studie använder inte studenterna i Grupp 1
eller Grupp 2 några annat begrepp än reflektion, och emissivitet och det sker endast en
gång för varje grupp. Detta kan bero på att studenterna anlägger ett vardagligt perspektiv på det de observerar vilket leder till det vardagliga språket studenterna använder. Det
vardagliga perspektivet kan vara en bra början för en övergång till ett naturvetenskapligt
perspektiv [5], men studenterna kan behöva hjälp att nå dit, vilket ett uppmuntrande
att använda fysikaliska begrepp kan bidra med.
Det ökar också chansen till en bättre förståelse för hur en naturvetare arbetar om studenterna diskuterar metodupplägg och validiteten i resultatet, till exempel i samband
med presentationen i post-lab:en [5].
Det förslag som beskrivits ovan angående laborationens genomförande, att studenterna
tar kontroll över det egna lärandet genom att utforma undersökningen ökar inte bara
chansen för ett meningsfullt lärande, utan också för en insocialisering i den vetenskapliga
världen. Detta sker i fall studenterna lär sig att sätta upp mål, planera, genomföra och
avrapportera det de genomfört [3]. Avrapporteringen i denna laboration skulle kunna
vara presentationen som sker i post-lab:en.
Ändringar för att öka chansen för ökad motivation
Av de tre krav som finns för att laborationen ska öka chansen för ökad motivation [3],
kan laborationen antas uppfylla alla dessa i den nuvarande utformningen. De ändringar
som angivits ovan kan bidra till att laborationen uppfattas som ännu mer attraktiv,
då studenterna får en ökad chans till meningsfullt lärande och insocialisering i den vetenskapliga världen. I och med detta kan även studenterna uppfatta laborationen som
ändamålsenlig och relevant. Det sista kravet för ökad motivation är att sannolikheten är
hög att studenten klarar målen. Om studenterna förbereder sig under post-lab:en och
arbetar med resultatet på post-lab:en innan presentationen är sannolikheten hög att
studenterna klarar målen med laborationen.
Ändringar för att öka chansen för hantverksskicklighet
Enligt Gunnarsson [5] är hantverksskicklighet det enda syftet man vet uppfylls under en
laboration. Hult [3] poängterar emellertid att bara för att studenter blir skickligare på att
använda utrustningen behöver inte det betyda att de förstår vad det är de till exempel
mäter. Om studenterna inte förstår hur värmekameran fungerar, har de då verkligen
blivit mer hantverksskickliga?
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Eftersom uppställningen är helt iordningställd när studenterna kommer till laborationstillfället ges de ingen chans att undersöka värmekameran närmare. Detta kan leda till
att studenterna inte sätter sig in i hur värmekameran fungerar, trots att det förklaras
på laborationsinstruktionerna, och därför inte förstår hur värmekameran fungerar. Om
studenterna istället får arbeta med värmekameran och ställa in inställningarna, som
till exempel emissiviteten och temperaturskalan kan chansen öka att de förstår hur
värmekameran fungerar och dess position i förhållande till de övriga komponenterna
i uppställningen.
Det förslag som ges på ändringar som kan öka chansen för hantverksskicklighet är att låta
studenterna placera ut värmekameran och de andra komponenterna för att studenterna
ska förstå hur de är i förhållande till varandra. Grupp 1 gjorde uttryck för att de inte
förstod hur uppställningens komponenter var placerade i den inneslutande lådan, vilket
försvårade deras diskussion kring värmekamerans bild. Om studenterna själva får placera
komponenterna sker inte denna förvirring kring komponenternas placering i lådan, vilket
hjälper studenterna att på ett bättre sätt hantera och bekanta sig med uppställningen
och mätteknikerna. Vilket är ett av laborationen syften.

6

Slutsatser och utblick

Studiens första frågeställning behandlar hur studenterna fördelar arbetet mellan laborationens moment. Både Grupp 1 och Grupp 2 genomförde delarna läsa laborationsinstruktioner, orda uppställningen och samla in mätvärden på ett tillfredsställande sätt.
Däremot hur ofta, och med vilket resultat, grupperna behandlade resultatet lämnade
mycket att önska. Då det för Grupp 1 endast uppstår sju tillfällen där de försöker förklara
värmekamerans bild, alltså det resultat som de under laborationens genomförande studerar och för Grupp 2 sker sådana tillfällen endast två gånger.
Det kan anses vara en korrekt uppfattning att sju respektive två gånger är lite med tanke
på att mätningar pågår i totalt 40 minuter för respektive grupp. För Grupp 1 leder också
endast ett av de sju tillfällena till en korrekt beskrivning av värmekamerans bild. För
Grupp 2 sker en korrekt beskrivning av resultatet två gånger, en gång när de förklarar
värmekamerans bild, och en gång när de diskuterar egenskaper hos de olika glasskivorna.
Detta resultat tyder på att studenterna inte uppnår laborationens syfte, angående förståelsen
för relationen mellan de fyra fenomenen, under laborationens gång. Om denna förståelse
kommer sker den under post-lab:en.
Ändringar i laborationens struktur kan med fördel prövas med hopp om att uppnå ett
mer aktivt deltagande från studenterna, som i sin tur kan leda till en bättre fysikalisk
förståelse under laborationstillfället. Det andra syftet hos laborationen, hantering av
mättekniker, skulle också kunna gynnas av en ändring i laborationens struktur, eftersom
det ger studenterna ett bättre chans att förstå de mättekniker som används.

34

Utifrån resultatet av studien ges nedan förslag på förändringar, som ligger i linje med
den forskning som presenteras i 2 Bakgrund.
• En del av pre-lab:en ska vara att studenterna svarar på frågor ställda av laborationsassistenten gällande de behandlade fenomenen samt värmekameran. Detta är ett krav för
att den nya kunskapen ska bli meningsfull (se 2.1 Laborationer och meningsfullt lärande)
samt att det hjälper studenterna att förstå mättekniken som används.
• Upplägget av genomförandet av laborationen ska utgå från att studenterna själva utformar undersökningen, det vill säga formulerar en frågeställning, finner en metod för
att besvara frågan samt utvärderar resultatet. Detta bidrar till ett meningsfullt lärande
(se 2.1 Laborationer och meningsfullt lärande) samt till att studenterna bättre insocialiseras i den vetenskapliga världen (se 2.1 Laborationer och insocialisering i den vetenskapliga världen).
• Laborationsinstruktionerna ska begränsas till ett innehåll med så lite teknisk information som möjligt. Endast de instruktioner som krävs för användandet av mätteknikerna
ska vara med. Instruktionerna ska i stället fokusera på att förtydliga målen med laborationen. Detta skulle minska chanserna för att laborationsinstruktionerna distraherar
studenterna från laborationens syfte samt att studenterna då vet vad som förväntas av
dem (se 2.3 Laborationersinstruktioner).
Dessa förslag på ändringar säkerställer ingen förbättring, men genom att följa den forskning som finns i dagsläget ökar chansen till en mer meningsfull laboration för studenterna.
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[13] Melander E. & Haglund J. & Weiszflog M. & Andersson S. More than meets the eye
- infrared cameras in open-ended university thermodynamic labs. Physics Teacher,
54(9):528–531, 2016.

36

A
A.1

Appendix
Information om laborationerna

Laborationer i kursen Teknisk Termodynamik
Laborationerna består av två delar (laboration + seminarium) med en veckas mellanrum.
Den första delen är en utforskande laboration (1-6 nedan) som görs i grupper om max
tre studenter. Målet under ”laborationen” är att under två timmar bekanta sig med
mättekniker och uppställningar och framför allt bara testa saker och leka sig fram till en
förståelse kring det område ni har valt (ni behöver inte samla på er en massa mätdata
om ni inte tycker att det ger något för förståelsen). Vid det efterföljande seminariet ska
varje grupp presentera sitt ämne (10 minuter per grupp) genom att förklara de fysikaliska
fenomenen och de experimentella koncepten med teori (eventuella formler), bakgrund,
tillämpningsområden och vad som kan vara intressant. Målet med det här passet är att
ni på ett förståeligt sätt ska förklara centrala delar av kursen för era studiekamrater.
De här sex labbarna finns att välja mellan:
1. Entropiändringar i gummiband - entropielasticitet, konceptet entropi
2. Värmeledning och konvektion - i gaser och vätskor
3. *Förståelse för värmestrålning - absorption, emission, reflektion, transmission, emissivitet
4. Adiabatisk kylning - samband mellan temperatur och tryck
5. Värmestrålning - Boltzmannstrålning, Wien’s lag,
6. Värmepump - pumpmedium, kylning/värmning, teori, effektivitet
* Denna laboration är en del av två pedagogiska projekt. Om du väljer denna laboration innebär det att du eventuellt (beroende på labbtillfälle) behöver delta i intervjuer
i samband med laborationen och/eller att du filmas under laborationen. Deltagande
kompenseras med fika eller lunch.
Checklista:
• Välj en av laborationerna och fyll i ert namn på anmälningslistan på studentportalen
(notera att det tillfälle ni väljer gör att ni också väljer vilket pass ni ska presentera er
laboration på)
• Förbered er genom att läsa på om ert ämne och titta på de tillhörande videoklippen
nedan innan ni kommer till laborationen
• Kom till laborationen och lek i knappt två timmar
• Förbered en presentation om ämnet (på förslagsvis blackboard eller med projektor)
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• Presentera ert ämne i grupperna på seminariet
Lite ”bra” startinfo om de olika laborationerna finns samlad här:
1. Feynman: Rubber bands
The Entropy Slayer 2000
2. Heat conduction trick Can humans really feel temperature?
3. What the heck is Emissivity (Part 1)
What the heck is Emissivity (Part 2)
4. Cloud in a bottle Fire extinguisher
5. Heat radiation with the science geeks
6. Heat pumps: An introduction
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A.2

Laborationsinstruktioner

Förståelse av värmestrålning - Instruktioner
Laborationen är till för att du ska få en djupare förståelse för värmestrålning. Den
innefattar två olika experiment med vardera två mätningar. Båda experimenten utförs
i samma, inneslutande, uppställning.
Experiment 1 - Kokplatta
En kokplatta med konstant temperatur är placerad i riktning mot en glasskiva. På andra
sidan glaset är värmekameran riktad mot kokplattan. Värmekameran är kopplad till en
dator där mätningen kan följas. Två mätningar utförs, en med ett fönsterglas och en
med ett beläggningsglas.
Experiment 2 - Objekt
Ett objekt med ökande temperatur är placerad i riktning mot en glasskiva. Värmekameran
är placerad på samma sida som objektet, med riktning mot glasskivan så att objektet är
synligt i glaset som i en spegel. Värmekameran är kopplad till en dator där mätningen
kan följas. Två mätningar utförs, en med ett fönsterglas och en med ett beläggningsglas.
Fönsterglas och beläggningsglas
Fönsterglaset är, precis som det låter, ett glas som används i fönster. Det finns inga
markeringar på fönsterglaset.
Beläggningsglaset är ett fönsterglas med en mycket tunn metallisk beläggning på ena
sidan av glaset. Den sida som inte har någon beläggning är markerad med ordet “glas”
i ena hörnet.
Värmekamera
Värmekameran som används registrerar den totala strålningseffekten inom våglängdsintervallet
7, 5−14 µm och eftersom strålningen beror på temperaturen hos föremålet kan värmekameran
visa föremålets temperatur. Detta gör den med en osäkerhet på ±2◦ C och temperaturen
hos den punkt där avläsningskorset är riktat visas uppe i det vänstra hörnet. Skalan
till höger är låst, vilket innebär att varje temperatur är kopplad till en specifik färg på
skalan.
Genomförande
Innan laborationens start: Värmekameran är färdig att användas. Skalan på kameran
är låst mellan ca 5◦ C och 45◦ C. Emissiviteten, ε, är inställd på 0,95. I mappen “pictures” finns det fyra mappar som är döpta efter de fyra mätningarna. Efter varje mätning
ska bilderna i “pictures” placeras i tillhörande mapp. Förbered ett dokument, på papper eller på egen dator, där ni kan registrera temperaturer vid olika tider för de båda
experimenten.
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Experiment 1 – kokplatta
Fäst en temperatursensor i utkanten av kokplattan med hjälp av kaptontejp. Koppla in
temperatursensorn till temperaturmätaren där temperaturen kan avläsas. Starta temperaturmätaren. OBS! Med jämna mellanrum stängs temperaturmätaren av. Starta den
igen. Värm kokplattan till ca 110◦ C
Instruktioner för transformatorn (Viktigt att följa p.g.a. säkerhetsskäl):
-

Koppla in transformatorn i grenuttaget.
Starta transformatorn och stäng sedan direkt av den.
Koppla in kokplattan i den vita sladden tillhörande transformatorn.
Starta transformatorn och stäng sedan direkt av den.

Instruktioner för uppvärmning av kokplattan:
- Starta transformatorn.
- Vrid upp transformatorns ratt till 200 V.
- När kokplattan nått 80◦ C, vrid ner ratten till 0 V. Temperaturen kommer då att stiga
upp till ca 110◦ C.
- När kokplattans temperatur stannar av (eller börjar sjunka), vrid upp ratten till 65 V.
- För att hålla temperaturen relativt konstant måste ratten vridas i små steg mellan
65 V och 70 V.
OBS! Det kan vara svårt att hålla temperaturen konstant, därför måste man i god tid
vrida på ratten så att temperaturen inte “sticker iväg”. Ökning/minskning med 0,1◦ C
är att rekommendera.
Kokplattans temperatur ska hålla samma temperatur under båda mätningarna men får
variera med ±2◦ C. Den första mätningen kan påbörjas när kokplattans temperatur har
stabiliserats.
Mätning 1, fönsterglas
1 gång/minut ska en skärmdump tas av värmekamerans bild och kokplattans temperatur ska läsas av. För att ta skärmdump tryck Shift+S. Vid mätningens start: För ner
fönsterglaset i uppställningen. Sätt på uppställningens lock. Starta tidtagaruret, ta en
skärmbild och skriv ner kokplattans temperatur. OBS! Allt detta ska göras så snabbt som
möjligt, helst samtidigt, då mätningen startar direkt glaset är på plats. Mätningen ska
pågå i 10 minuter. Kom ihåg att ta 1 bild/minut och att hålla kokplattans temperatur
konstant.
När mätningen är slut:
Lyft av locket och ta ut fönsterglaset. Stäng inte av kokplattan. Håll kvar samma temperatur till nästa mätning. För över bilderna från mappen “pictures” till mappen “Experiment 1, fönsterglas”.
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Mätning 2, beläggningsglas
1 gång/minut ska en skärmdump tas av värmekamerans bild och kokplattans temperatur
ska läsas av. För att ta skärmdump tryck Shift+S. Se till att kokplattans temperatur ligger inom samma intervall som för mätning 1 innan mätning 2 påbörjas. Vid mätningens
start: För ner beläggningsglaset i uppställningen. OBS! Sidan markerad med “glas” ska
vara riktad mot värmekameran. Sätt på uppställningens lock. Starta tidtagaruret, ta en
skärmbild och skriv ner kokplattans temperatur. OBS! Allt detta ska göras så snabbt som
möjligt, helst samtidigt, då mätningen startar direkt glaset är på plats. Mätningen ska
pågå i 10 minuter. Kom ihåg att ta 1 bild/minut och att hålla kokplattans temperatur
konstant.
När mätningen är klar:
Lyft av locket och ta ut beläggningsglaset. Vrid ner ratten på transformatorn till 0 V.
Stäng av transformatorn. Lyft bort den varma kokplattan från uppställningen, använd
handskar. För över bilderna från mappen “pictures” till mappen “Experiment 1, beläggningsglas”.
Experiment 2 – objekt
Täck hålet vid kokplattan med eltejp. Placera beläggningsglaset med markeringen “glas”
bort från värmekameran (d.v.s. vänd på glaset). Rikta värmekameran mot glaset så att
objektet blir synligt i glaset. Värmekamerans avläsningskors ska vara placerat i centrum
av objektets bild. OBS! Se till att inte vidröra kamerans skärm eftersom den låsta skalan
då kommer att brytas och måste justeras om. Häll i kallt vatten i värmaren så att
spiralvärmaren och pumpen täcks. Fäst en temperatursensor på objektets baksida med
kaptontejp. Koppla in sensorn i temperaturmätaren och starta temperaturmätaren. Sätt
på locket till värmaren. Starta pumpen för att kyla objektet.
Instruktioner för pumpen:
- Starta elaggregatet. Sätt spänningen till 10 V (max 12 V).
- Kontrollera att vattnet pumpas runt ordentligt.
Mätning 1, beläggningsglas
1 gång/minut ska en skärmdump tas av värmekamerans bild och objektets temperatur
ska läsas av. För att ta skärmdump tryck Shift+S. Starta mätningen när objektet har
en temperatur mellan 8 - 12 ◦ C.
Vid mätningens start:
Sätt på uppställningens lock. Starta värmaren och skruva upp värmarens ratt till 40◦ C.
Sätt igång tidtagaruret, ta en skärmdump av värmekamerans bild och läs av objektets temperatur. OBS! Allt detta ska göras så snabbt som möjligt, helst samtidigt, då
mätningen startar direkt värmaren är på. Mätningen pågår tills objektet nått en temperatur på 40◦ C.
När mätningen är klar:
41

Vrid ner värmarens ratt till 0◦ C, stäng av värmaren och stäng av pumpen/elaggregatet.
Töm slangen och objektet på vatten genom att placera locket till värmaren i en hink på
golvet. Töm värmarens varma vatten i en hink. För över bilderna från mappen “pictures”
till mappen “Experiment 2, beläggningsglas”.
Mätning 2, fönsterglas
Ta ut beläggningsglaset och sätt i fönsterglaset. Häll i kallt vatten i värmaren så att spiralvärmaren och pumpen täcks. 1 gång/minut ska en skärmdump tas av värmekamerans
bild och objektets temperatur ska läsas av. För att ta skärmdump tryck Shift+S. Starta
mätningen när objektet har en temperatur mellan 8 - 12◦ C.
Vid mätningens start:
Sätt på uppställningens lock. Starta värmaren och skruva upp värmarens ratt till 40◦ C.
Sätt igång tidtagaruret, ta en skärmdump av värmekamerans bild och läs av objektets temperatur. OBS! Allt detta ska göras så snabbt som möjligt, helst samtidigt, då
mätningen startar direkt värmaren är på. Mätningen pågår tills objektet nått en temperatur på 40◦ C.
När mätningen är klar:
Vrid ner värmarens ratt till 0◦ C, stäng av värmaren och stäng av pumpen/elaggregatet.
Töm slangen och objektet på vatten genom att placera locket till värmaren i en hink på
golvet. Töm värmarens varma vatten i en hink. För över bilderna från mappen “pictures”
till mappen “Experiment 2, fönsterglas”.
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A.3

Informationsbrev

Till dig som valt laborationen ”Förståelse för värmestrålning” –
Information och förfrågan om deltagande i videoanalysstudie
Värmestrålning är enligt forskning ett fenomen inom fysiken som elever och studenter
har svårt att förstå. Laborationen du valt behandlar en laborationsuppställning som är
framtagen för att visualisera värmestrålning.
Jag vill därför genomföra en videoanalysstudie av laborationstillfället med förhoppningen
att resultatet av studien kan leda till förståelse gällande om laborationen hjälpte dig i
din förståelse för värmestrålning.
Alla studenter som valt laborationen ”Förståelse för värmestrålning” har tillfrågats om
deltagande i denna videoanalysstudie. Genomförandet av laborationen kommer inte att
spelas in om inte alla studenter i gruppen godkänt förfrågan.
Det är helt frivilligt att medverka i studien och du kan när som helst avbryta din medverkan. Videoinspelningen kommer att ske under hela laborationstillfället och genomförs
med hjälp av tre olika kameror.
Materialet från videoinspelningen kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt och
det kommer att förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av det. De som
kommer att medverka vid analysen av videon är jag, lärarstudenten My Löfberg och
handledaren Matthias Weiszflog. Inga enskilda personer kommer att kunna identifieras
i rapporten.
Jag heter Sofie Thorell och läser ämneslärarprogrammet med inriktningen matematik
och fysik vid Uppsala universitet. I utbildningen ingår ett pedagogiskt projekt, vilket
är anledningen till att denna videoanalysstudie kommer att göras. Rapporten kommer
att finnas tillgänglig för dig att läsa när den är färdigställd. Har du några frågor så hör
gärna av dig.
Uppsala 2018-02-05
Studerande: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Handledare:
Sofie Thorell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Universitetslektor
mobilnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matthias Weiszflog
mailadress. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mobilnummer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mailadress
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A.4

Tillfällen då Grupp 1 behandlar resultatet

Nedan presenteras Grupp 1:s behandling av resultatet. “skärmen” är datorskärmen där
värmekamerans bild visas. Tillfällena presenteras med nummer i den ordning de skett.
Var de är i utförandet av laborationen förtydligas med en understruken rubrik.
Tillfällen då Grupp 1 kommenterar värmekamerans bild:
Inför Experiment 1
Tillfälle 1
S2: Nu syns det på bilden att det börjar hända saker här. (Pekar på skärmen)
S1: ja titta nu ser vi den (pekar på skärmen)! Kolla på bilden där ser du att
S3: Ojojoj där händer det grejer
Tillfälle 2
S1: men vad vit den blir (Pekar på skärmen, S2 kollar på skärmen och pekar på skärmen
men säger inget, S3 pratar om fördelningar av uppgifter)
Tillfälle 3
S3: (kollar på skärmen) nu syns det ju till och med att det händer saker. (S1 och S2
tittar upp från instruktionerna och tittar på skärmen)
S1: mm
S3: säkert värmestrålning (får ingen reaktion från S2 eller S1)
Under Experiment 1, mätning 1
Tillfälle 4
S1: den där lär ju registrera glaset? (pekar på skärmen)
S2: vad sa du?
S1: den där lär ju registrera glaset? (pekar på skärmen)
S3: ja det borde den göra
S2: mm
S1: för det är ju det här kameran tittar på (slår ihop händerna upprepade gånger)
S2: Det är sant
Tillfälle 5
S2: (tittar och pekar på skärmen) man ser lite förändring nu (främst till S1 som tittar
på skärmen, S3 kollar på annat)
S1: jag tänker att förut såg man kokplattan för att det inte fanns någonting emellan.
Eller?
S2: (pausar) aa precis
Tillfälle 6
S1: nu blir det typ såhära rödare och rödare (S1, S2 och S3 kollar på skärmen)
S2: det ser häftigt ut
S1: mm
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Tillfälle 7
S1: (S1 och S2 kollar på skärmen) den blir liksom rödare och rödare (får ingen respons
men S1 och S2 fortsätter att kolla på skärmen, S3 kollar på annat)
Tillfälle 8
S1: den går från att vara grön i början till liksom orange (S1 pekar på skärmen, S2 kollar
på skärmen, S3 kollar på annat)
S2: ja det går ju uppåt i alla fall (drar fingret längst skalan på skärmen), den borde bli
röd snart
S1: mm ja juste där är skalan ja (S2 fortsätter att kolla på skärmen)
Tillfälle 9
S1: men den har inte stigit så mycket temperaturen heller (nickar och pekar på skärmen,
tittar på skärmen, S3 kollar på annat, S2 kollar på skärmen men ger ingen respons).
S1: Fast det har inte gått så lång tid i o för sig (S1 går till den privata datorn längre
bort)
Under Experiment 1, mätning 2
Tillfälle 10
S2: det känns som att det inte händer lika mycket här (S1 går mot skärmen, S3 kollar
på skärmen men säger inget)
S1: nej
S2: men det är ju som den filmen med colaburken (riktat mot S1)
S1: aa juste, att det är
S2: tänker jag
S1: kollade du på colaburksfilmen, S3? (till S3)
S3: ja det gjorde jag, det där med tesatejp eller vad det nu var, den svalnade snabbare
S2: den med tejpen? aa
S3: ja
Tillfälle 11
S1: men kolla den här blir inte varm alls. (Pekar på skärmen)
S2: nej precis (pausar) temperaturen har ju varit (pausar) den andra var uppe i 30 nu.
(S3 kollar på temperaturmätaren)
Under Experiment 2, mätning 1
Tillfälle 12
S2: nu börjar det hända saker, den är grön (pekar på skärmen och tittar på S3 som inte
ger någon respons. S1 är vid den privata datorn längre bort)
Tillfälle 13
S2: nu ser man den typ inte, jo lite (pekar på skärmen, S1 och S3 kollar också på skärmen)
S1: mm (S1 och S2 kollar ner i bordet, S3 kollar på temperaturmätaren)
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Tillfälle 14
S1: det är som om någonting kommer fram ur dimman
S2: (skrattar) ja eller hur
S3: först smälter det in där och sen visar det sig att
Tillfälle 15
S2: det åker in ett blått skepp i dimman så kommer det ut rött (S3 skrattar till) de har
målat om det
S3: Det är samma skepp det är bara att det ändrar färg (Får ingen respons) Besättningen
där allihopa målar (S2 skrattar) och de bryr sig inte om att vänta på att färgen ska torka
(Får ingen respons, S1 står och läser instruktioner, S2 plockar också upp instruktionerna
efter ett tag, då S3 kollar på annat)
Tillfälle 16
S1: nu börjar den bli varm
S2: mm
S1: det är väl ganska logiskt om skalan går upp till 43 (S3 kollar på tidtagarur och
temperaturmätaren)
Tillfälle 17
S1: det är som att det är en kant runt om liksom (kollar på skärmen, S3 och S2 kollar
också på skärmen men ger ingen respons)
Tillfälle 18
S2: den börjar bli vit nu
S1: mm (S3 kollar åt ett annat håll)
Under Experiment 2, mätning 2
Tillfälle 19
S1: den här började ju på grön (tittar på skärmen, både S2 och S3 lyssnar)
S3: jaa
S1: den är lite varmare än den andra
S3: antingen är det det, eller så är det dålig emissivitet, (säger mätvärdet 10,5)
S1: ett glas emellan ja
S3: ja som sagt 10,5
Tillfälle 20
S1: (S2 och S1 kollar på skärmen) nu försvinner den (syftar på objektets reflektion) (Får
ingen respons av S2, S3 kollar på tidtagarur och temperaturmätare)
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Tillfälle 21
S2: nu har vi lite rött här
S3: mm, hittar den fram ur dimman? (säger mätvärde 28,6)
S1: men det känns som att den andra var rödare eller?
S3: aa
S2: mm
S1: men det kanske kommer liksom, eftersom båda ska upp till 40 lär de ju båda
(paus)
S2: vi får jämföra bilderna
S3: ja
Tillfälle 22
S2: alltså jag håller med om att den här ser ju inte lika röd ut, den andra såg ju ju
nästan vit ut (tittar på S1 som står bredvid vid skärmen, S3 kollar på annat)
S1: ja och den var ju framför allt såhär intensivt röd, och det lär det väl ha varit redan
nu, asså. Ja men alltså, eller där mäter vi objektets temperatur (pekar på temperaturmätaren), för den där temperaturen (pekar på skärmen) jag förstår fortfarande inte
riktigt vad den är.
S2: glasets eller? (pekar på skärmen, S2 tittar på S1, S3 kollar på temperaturmätaren
och säger mätvärde)
Tillfälle 23
S1: för vid det här laget så var den andra mycket mycket rödare
S2: mm (S3 kollar på temperaturmätaren och tid)
Tillfällen då Grupp 1 pratar om fenomenen eller resultatet men det sammankopplas inte med en bild från värmekameran:
Under Experiment 2, mätning 2
Tillfälle 24
S2: men sitter glaset mellan kameran och den här (pekar på uppställningen)
S3: ee
S1: aa för det (både S1 och S3 gestikulerar mycket, böjer händer och armar)
S3: glaset står här och sen är det tänkt att den ska läsas av här (ställer upp sin arm som
glaset och visar med andra handen att det reflekteras i glaset, ordet reflektion nämns
inte)
S2: mm så det är reflek, aa asså (visar en böjd arm)
S1: ja det är inte direkt på
S2: nej (S1 och S2 kollar på skärmen, S3 bläddrar i instruktionerna)
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Tillfällen då Grupp 1 försöker förklara värmekamerans bild:
Inför Experiment 1
Tillfälle 3
S3: nu syns det ju till och med att det händer saker. (kollar på skärmen)
S1: mm
S3: säkert värmestrålning (ingen reaktion från S2 eller S1)
Under Experiment 1, mätning 1
Tillfälle 4
S1: den där lär ju registrera glaset (pekar på skärmen)
S2: vad sa du?
S1: den där lär ju registrera glaset? (pekar på skärmen)
S3: ja det borde den göra
S2: mm
S1: för det är ju det här kameran tittar på (slår ihop händerna upprepade gånger)
S2: Det är sant
Tillfälle 5
S2: man ser lite förändring nu (främst till S1)(pekar på skärmen) (S3 kollar på annat)
S1: jag tänker att förut såg man kokplattan för att det inte fanns någonting emellan.
Eller?
S2: (pausar) aa precis
Under Experiment 1, mätning 2
Tillfälle 10
S2: det känns som att det inte händer lika mycket här (S1 går mot skärmen, S3 kollar
på skärmen men säger inget)
S1: nej
S2: men det är ju som den filmen med colaburken (riktat mot S1)
S1: aa juste, att det är...
S2: tänker jag
S1: kollade du på colaburksfilmen, S3? (till S3)
S3: ja det gjorde jag, det där med tesatejp eller vad det nu var, den svalnade snabbare
S2: den med tejpen? aa
S3: ja
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Under Experiment 2, mätning 2
Tillfälle 19
S1: den här började ju på grön (tittar på skärmen, både S2 och S3 lyssnar)
S3: jaa
S1: den är lite varmare än den andra
S3: antingen är det det, eller så är det dålig emissivitet, (säger mätvärdet 10,5)
S1: ett glas emellan ja
S3: ja som sagt 10,5
Tillfälle 21
S2: nu har vi lite rött här
S3: mm, hittar den fram ur dimman,(säger mätvärde 28,6)
S1: men det känns som att den andra var rödare eller?
S3: aa
S2: mm
S1: men det kanske kommer liksom, eftersom båda ska upp till 40 lär de ju båda
(paus)
S2: vi får jämföra bilderna
S3: ja
Tillfälle 22
S2: alltså jag håller med om att den här ser ju inte lika röd ut, den andra såg ju ju
nästan vit ut (tittar på S1 som står bredvid vid skärmen, S3 kollar på sin mobil)
S1: ja och den var ju framför allt såhär intensivt röd, och det lär det väl ha varit redan
nu, asså. Ja men alltså, eller där mäter vi objektets temperatur (pekar på temperaturmätaren), för den där temperaturen (pekar på skärmen) jag förstår fortfarande inte
riktigt vad den är.
S2: glasets eller? (pekar på skärmen, tittar på S1, S3 kollar på temperaturmätaren)
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A.5

Tillfällen då Grupp 2 behandlar resultatet

Nedan presenteras Grupp 2:s behandling av resultatet. “skärmen” är datorskärmen där
värmekamerans bild visas. Tillfällena presenteras med nummer i den ordning de skett.
Var de är i utförandet av laborationen förtydligas med rubrik.
Tillfällen då Grupp 2 kommenterar värmekamerans bild:
Inför Experiment 1
Tillfälle 1
S5: shit nu händer det grejer (pekar på skärmen)
S4: aa jävlar (kollar på skärmen)
S5: men varför låser den [värmekameran] där på 45 grader när den (kollar ner i instruktionerna och syftar på kokplattan) här ska vara 110 grader?
S4: ingen aning. a ja venne, men det är väl på glaset man ska kolla av antar jag. (S5
mumlar något som inte hörs, S4 ger ingen respons)
Under Experiment 1, mätning 1
Tillfälle 2
S4: nu börjar det bli lite vitt där i mitten tror jag (S5 antecknar på pappret och ger
ingen respons)
Under Experiment 1, mätning 2
Tillfälle 3
S5: den är inte lika röd som förra gången
S4: nej det är lugnare faktiskt, mycket lugnare där var den röd förra gången (Både S4
och S5 kollar på skärmen, S4 pekar på skärmen)
S5: aa den börjar bli röd där i mitten nu, va den 32 grader på slutet
S4: jag tror den var lite högre till och med
S5: aa
Tillfälle 4
S5: lite rödare (både S4 och S5 kollar på skärmen)
S4: aa (S5 mumlar något som inte hörs, S4 ger ingen respons)
Under Experiment 2, mätning 1
Tillfälle 5
S5: den ser blå ut
S4: aa det är kyligt
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Tillfälle 6
S5: nu är den grön!
S4: och 20 grader. Behaglig och grön
Tillfälle 7
S4: yes, den är gul! (S5 nickar och båda kollar på skärmen)
(paus)
S4: jädrar vad ur fokus den blev
S5: det är för att det är så lika i temp
S4: ja den försvinner ju (pekar på skärmen)
Under Experiment 2, mätning 2
Tillfälle 8
S4: nu är det borta!
S5: mm
S5: men jag fattar inte grejen, vi har krysset på den där (pekar inte på skärmen) då
borde inte det bakom spela roll på vad den har på den siffran där liksom, det är en sak
(blir avbruten av S4)
S4: det går väl igenom glaset antar jag och sen, nu går det väl igenom? nej nu går den
inte igenom glaset
S5: nej exakt, nu är ju glaset bara bakom
S4: då är det ju jävligt skumt att den här blir varmare ju,
S5: mm
S4: faktiskt
(paus)
S4: (båda kollar på skärmen) det här förstår jag inte riktigt
S5: nej
S5: det borde inte spela någon roll vad som är runtomkring. Den har ju bara, liksom den
måste ju fokuserat krysset liksom
S4: ja exakt det är väl bara strålningen som (båda sitter och kollar på skärmen)
S4: aa ja vette fan (S5 skakar på huvudet)
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Tillfällen då Grupp 2 pratar om fenomenen eller resultatet men det sammankopplas inte med en bild från värmekameran:
Under Experiment 1, mätning 1
Tillfälle 9
S5: skulle metallytan vara mot plattan?
S4: aa, som ska vara riktad mot värmekameran
S5: Ja exakt,
S4: så skärmen kommer bli lika varm
S5: nej, den kommer ju att reflektera bort
S4: ja eller så får man upp temperaturen
S5: men det är en ju en metallyta så den liksom kommer ju reflektera lite
S4: aa, men det gör väl glas också tänker jag
S5: som folie liksom
(de tar mätvärden samtidigt som de fortsätter diskussionen)
S4: glas släpper ju igenom synligt ljus, men reflekterar infrarött
S5: aa, men det kan va om det är ännu mer med metallytan
(De funderar och kollar på instruktionerna och skärmen)
Under Experiment 1, mätning 2
Tillfälle 10
S5: den stiger ju lite lite, men det är ju så pass nära liksom att i slutet kanske den är
samma,
S4: men då är det ju svårt att få fram någonting, i och för sig så har det ju inte hänt så
mycket än, aa men nu börjar den (pekar på skärmen).
S5: nej det är sant men samtidigt så började glaset bli varmt direkt här så (pekar på de
första mätvärdena från Experiment 1, mätning 1)
S4: mm
Under Experiment 2, mätning 1
Tillfälle 11
S5: vad är rimligt här då vilken borde bli varmast snabbast? Den med Den här borde ju
vara snabbare än den andra, eftersom den har spegelglaset hitåt
S4: aa
S5: då behålls ju mer värme in i utrymmet
(tar mätvärden)
S4: så borde det ju bli
S5: Det är ju inte så förvånande med tanke på hur lång tid det här tar
S4: nej verkligen inte, vi är ju nästan uppe i 3 grader per minut (kollar på mätvärdena
på pappret)

52

Under Experiment 2, mätning 2
Tillfälle 12
S5: Jag tänkte att den här skulle vara långsammare (S5 rycker på axlarna)
S4: glaset är, inte blir så varmt, det som skickar ut (pausar) strålar liksom
S4: om man hade beläggningen hitåt [mot värmekameran] så var det ju bara
(S5 ger ingen respons utan tittar på temperaturmätaren och uppmanar via ord att
mätvärden ska tas)
Tillfällen då Grupp 2 försöker förklara värmekamerans bild:
Under Experiment 2, mätning 1
Tillfälle 7
S4: yes, den är gul! (S5 nickar och båda kollar på skärmen)
S4: jädrar vad ur fokus den blev
S5: det är för att det är så lika i temp
S4: ja den försvinner ju (pekar på skärmen)
Under Experiment 2, mätning 2
Tillfälle 8
S4: nu är det borta!
S5: mm
S5: men jag fattar inte grejen, vi har krysset på den där (pekar inte på skärmen) då
borde inte det bakom spela roll på vad den har på den siffran där liksom, det är en sak...
(blir avbruten av S4)
S4: det går väl igenom glaset antar jag och sen, nu går det väl igenom? nej nu går den
inte igenom glaset
S5: nej exakt, nu är ju glaset bara bakom
S4: då är det ju jävligt skumt att den här blir varmare ju,
S5: mm
S4: faktiskt
(paus)
S4: (båda kollar på skärmen) det här förstår jag inte riktigt
S5: nej
S5: det borde inte spela någon roll vad som är runtomkring. Den har ju bara, liksom den
måste ju fokuserat krysset liksom
S4: ja exakt det är väl bara strålningen som... (båda sitter och kollar på skärmen)
S4: aa ja vette fan (S5 skakar på huvudet)
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