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Abstract  

The theoretical background in this essay made clear that the students’ knowledge about 

physics improve, and they express a more positive attitude towards physics as a subject, when 

they have access to a more laboratory-based learning style. The aim of this study is to 

research how the placement of the lab relative to the lecture affects the students’ experiences 

and level of knowledge. The study involved students in year eight and was carried out during 

four weeks. A total of four lectures were held in addition to a total of eight labs devided on 

four lab-lessons. The students were divided into two different groups, one where the students 

were given lectures before they preformed the labs and one where the students had the labs 

prior to the corresponding lectures. Tests were given at the beginning and end of the study to 

evaluate any difference in knowledge and in addition to this the students answered surveys 

regarding their attitudes and experiences. The data belonging to each group was then 

compared. The result showed that the two groups improved their knowledge by nearly the 

same amount and any differences found regarding qualitative or quantitative knowledge 

between the two groups was minor. The one difference that could be found dealt with the 

students’ attitudes towards their education. The students in the group that had their lab-lesson 

before the corresponding lecture perceived the lecture as easier to understand than the other 

group. The perceived difficulty of the labs could not be connected to whether the students had 

the lab or the lecture first. 
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Inledning 

Först och främst vill jag tacka alla elever som har deltagit i denna undersökning! Ni har 

genomfört olika moment med stor entusiasm och trots att ni har varit tvungna att svarat på 

många enkäter och genomföra olika prov under dessa fyra veckor har ni alltid varit positivt 

inställda till undersökningen. 

Alla som gått i skolan har på ett eller ett annat sätt genomfört laborationer som en del av 

undervisningen. För egen del var det först under min andra fysiktermin på universitet som jag 

verkligen insåg hur viktiga laborationer verkligen är. Frågan jag då ställde mig var om det har 

betydelse när laborationerna genomförs? Själv har jag läst fysikkurser på universitetet där 

laborationerna ligger i slutet av kursen men också kurser där laborationerna genomförs 

parallellt med att fenomenet förklaras i form av föreläsningar. Jag har även haft laborationer 

som introducerar ett helt nytt ämnesområde. Vad är egentligen bäst? Har det överhuvudtaget 

någon betydelse när laborationerna genomförs?  

Elevers och studenters åsikter rörande utbildning och undervisningsmetod tycker jag också 

har stor betydelse. Det är lättare att fördjupa sig i ämnet och lära sig något om det är intressant 

och roligt. Man känner motivation för undervisningen om man har förstått det läraren har 

sagt. Därför har elevernas åsikter en väldigt betydande roll i min undersökning. 

Avslutningsvis vill jag även tacka alla som har på ett eller annat sätt hjälp mig med det här 

arbetet, speciellt min handledare. Självklart också lärarna som deltog i undersökningen, ni 

ställde inte bara er undervisningstid till mitt förfogande utan agerade även som bollplank i 

utformandet av prov och vid rättning. Alla ni tre har hjälp mig med så mycket under arbetets 

gång, denna undersökning hade inte gått att genomföra om det inte hade varit för er, så Tack! 
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Syfte och frågeställning 

Det finns en mängd forskning som visar att om studenter som får möjlighet till ett laborativt 

arbetssätt kommer det bidra positivt till elevernas inlärning och kunskapsutveckling. Dock 

finns det fortfarande mycket som fortfarande är outforskat kring laborationer (Singer, Nielsen 

& Schweingruber 2012). Laborationer är en viktig del av fysikstudierna och forskningen på 

effekten av olika metoder för laborativ undervisning är en pågående diskussion om de relativa 

fördelarna med olika metoder. Bra laborationer sker inte av en slump utan kräver eftertanke 

och planering (AAPT, 1997). Jag antar att det inte har varit godtyckligt eller bara 

schemamässigt smidigast att vissa laborationer legat tidigt och innan den teoretiska 

föreläsningen i vissa fysikkurser medan i andra kurser har laborationerna legat i slutet av 

kursen. Det kan bero på att laborationernas utformning har haft betydelse för placeringen eller 

så har placeringen ingen betydelse alls. Därför är syftet med min uppsats att undersöka vilken 

betydelse placeringen av laborationer i förhållande till en tillhörande teorigenomgång har för 

elevernas inlärning. Jag undersöker två olika grupper där den ena gruppen jobbar efter det lite 

mer traditionella lektionsupplägget med att först ha en genomgång och därefter laborera. Den 

andra gruppen börjar med att laborera för att sedan ha genomgång. Grupperna har alltså exakt 

samma laboration och genomgång oavsett i vilken ordning det sker. 

Frågeställning: 

 Vilka effekter får placeringen av momenten teorigenomgång respektive laboration i 

förhållande till varandra för elevers kunskapsutveckling och inställning till sitt 

lärande? 
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Bakgrund/Teori 

 

Historisk tillbakablick över skolan och läroplanerna 

En av de största förändringarna som skolan har genomgått skedde under början på 1990-talet. 

Skolans styrsystem ändrades, från att skolan tidigare var statligt detaljstyrd övergick den nu 

till att bli en målstyrd och decentraliserad organisation. Staten har fortfarande det 

övergripande ansvaret och definierar mål som skolan ska uppnå men det är upp till 

kommunerna och skolorna själva att organisera och genomföra arbetet. Decentraliseringen har 

också medfört att statens roll är begränsad ur en ekonomisk synvinkel. Staten ger inga 

riktlinjer hur bidraget de ger till kommunerna ska fördelas eller vad som ska prioriteras (Jarl, 

Kjellgren & Quennerstedt 2007). Skolan har genomgått stora förändringar i och med 

kommunaliseringen. Vissa personer anser att det har blivit bättre medan andra är av motsatt 

åsikt. När Lgr80 användes var skolan fortfarande statligt styrd och lärarnas handlingsutrymme 

var begränsat. Staten bestämde inte bara vad eleverna borde lära sig utan också på vilket sätt 

det skulle ske. 

”I alla de naturorienterande ämnena skall eleverna lära sig att använda ett experimentellt 

och undersökande arbetssätt. Laborationer, fältstudier och praktiskt arbete skall prägla 

undervisningen.” (Lgr 80, s.115)  

Sedan kom decentraliseringen och läroplanen Lpo94. Förändringen medförde stora 

förändringar, inte minst läroplanerna. I ”Kommenterer till grundskolans kursplaner och 

betygskriterier” för Lpo94 (Skolverket och Fritzes 2000) kan man bland annat under rubriken 

för de naturorienterande ämnena läsa: 

”Sedd över ett längre tidsperspektiv har undervisningen utvecklas från att ha varit starkt 

disciplinorienterad till en mer elevanpassad verksamhet. Idag läggs stor vikt vid elevernas 

språkliga och sociala utveckling. […] En ambition vid revideringen av kursplanerna har varit 

att konstruera en kursplan som leder till en skolverksamhet som fångar elevens intresse” 

(Skolverket och Fritzes 2000, s.34) 

Alltså under 80-talet var undervisningen detaljstyd och fokus låg på laborationer och praktiskt 

arbete för eleverna, sedan i och med Lpo94 kom elevernas intresse och sociala utveckling att 

hamna i fokus. Genomgångsläraren
1
 (GL) menar att vid användandet av Lpo94 styrdes inte 

                                                 
1
 Genomgångsläraren, telefonsamtal den 31 Maj 2014 
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lärarna så detaljerat längre utan fick en betydlig större frihet och kunde tillsammans med 

kollegerna utforma undervisningen. Nu i och med Lgr11 är det återigen mer styrt vad som ska 

behandlas och vilka förmågor eleverna ska utveckla. Kunskapsmålen, om laborativt arbete, 

som eleverna ska uppnå i slutet av årskurs 9 är ungefär de samma för Lgr11 som det var för 

Lpo94. Även om Lgr11 är mer detaljstyrd är vad Lpo94 var, står det inte att undervisningen 

bör präglas av laborationer utan det är fortfarande upp till den enskilde läraren att tolka 

läroplanen och utforma undervisningen utifrån detta. Enligt Lgr11 är syftet med ämnet fysik:  

”Genom undervisningen ska eleverna också utveckla förståelse för att påståenden kan prövas 

och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.” (Lgr11, s. 127) 

Naturvetenskapliga metoder, vilka ofta undervisas genom laborationer, är alltså en del av 

syftet med fysikundervisningen i skolan. Det innebär att alla elever bör ha tillgång till någon 

form av laborativt arbete för att kunna utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga metoder.  

Det är inte bara tillgången till laborativt material som har en positiv betydelse för elevernas 

inlärning, utan också hur klassrumsmiljön ser ut. Många undersökningar visar att elevers 

resultat är starkt förknippat med klassrummets utformning eftersom de flesta elever lär sig 

bäst genom sociala interaktioner. Det i sin tur betyder att klassrummets utformning borde 

anpassas så att det ger möjlighet till detta (Houston, Fraser & Ledbetter 2008, Redish 2003). 

Det bör alltså finnas väl utformade laborationsmiljöer som hjälper eleverna att utveckla de 

grundläggande begreppen inom fysikämnet. Det är också viktigt att studenterna lär sig att 

undersöka och konstruera de vetenskapliga förklaringarna. Utbildningssystemet måste ge tid 

och möjlighet för lärarna att interagera med eleverna men även tid för eleverna att genomföra 

och reflektera över komplexa undersökningsuppgifter (Hofstein & Lunetta 2004). GL
2
 anser 

även att skolorna i Sverige som byggdes på 60-talet var inredda med laborationssalar. 

Naturvetenskapen skulle visas och observeras av eleverna, inte bara läsas i böcker. I och med 

kommunaliseringen och Lpo94 byggdes skolarna om då hemklassrummen infördes. Detta 

medförde att laborationssalarna försvann från de gamla skolorna och många av de nybyggda 

skolorna byggdes aldrig med en fullt utrustad fysiksal. I en skola som inte har en utrustad 

fysiksal blir risken att eleverna inte har samma tillgång till laborationsmaterial jämfört med 

elever som går i en skola med tillgång till laborationssalar. Laborationernas utformning 

påverkas av en mängd olika faktorer som exempelvis krav från kursplanen och tillgängliga 

materiella resurser (Högström, Ottander & Benckert 2012).  

                                                 
2
 Genomgångsläraren, telefonsamtal den 31 Maj 2014 
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Laborationernas roll i undervisnigen 

Forskaren och pedagogen Vygotskys utgångspunkt är att alla människor ska ses både som en 

biologisk och en kulturell varelse. Detta innebär att kunskaper som exempelvis springa, hoppa 

och fixera blicken är styrda av biologiska processer. Oavsett vilken kultur man lever och 

utvecklas i är människor relativt lika. I och med att människan börjar kommunicera med sin 

omgivning blir språket det mest kraftfulla redskapet för att bli delaktig i sociokulturella 

erfarenheter (Säljö 2005). Den amerikanske utvecklingspsykologen Katherine Nelson menar 

att när människor börjar använda sig av språket överlämnar biologin ansvaret för utvecklingen 

till kulturen. Med andra ord är kulturen viktigare än den biologiska faktorn. Det är genom 

språket vi människor blir delaktiga i andras erfarenheter och perspektiv (Nelson 1998). 

Kommunikation har en avgörande roll för allt som sker i klassrummet, för motivationen, 

inlärning och prestation men också elevernas samt lärarnas personliga utveckling (Stensaasen 

& Sletta 2000). 

Laborationer i undervisningen uppskattas eftersom det bidrar till öka elevernas förståelse vad 

naturvetenskap är och de kan illustrera fenomen. Laborationer ökar även elevernas motivation 

och kan utveckla det personliga intresset men tyvärr är laborationer kostsamma och istället för 

att förstärka elevernas begreppsförmåga finns risken att eleverna förvirras. Det huvudsakliga 

målet för ett laborativt arbete bör aldrig vara ett socialt och generellt mål eftersom fokus då 

flyttas från elevernas kunskap och begreppsinlärning till den personliga utvecklingen. Det 

finns andra metoder som både är billigare och bättre för detta (Högström, Ottander & 

Benckert 2012).  

Det finns även rapporter som pekar på att studenter som enbart har genomfört guidade 

laborationer, så kallad Physics by Inquiry, eller metoden Workshop Physics som använder sig 

utav datorer och annan teknologiskt utrustning för att få studenter att fokusera på förståelsen 

och den experimentella grunden till fysiken istället för de matematiska beräkningarna 

möjligen lyckas bättre än studenter som genomgår den mer traditionella undervisningssättet 

med teoretiska föreläsningar (Redish 2003).  

Ett av skolans mål är att eleverna ska få bestående insikter i naturvetenskapens begreppsvärld. 

Vanligtvis glömmer eleverna bort de vetenskapliga begreppen och den vardagliga 

föreställningen finns kvar. Det gäller att försöka locka fram och utmana elevernas vardagliga 

tänkande genom att låta dem förutsäga eller försöka förklara olika fenomen som sedan leder 

till diskussioner och ökat intresse (Andersson 2001). Under lektioner är den vanligaste formen 
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av frågor sådana frågor som läraren själv tar initiativet till, det är ovanligt att eleverna ställer 

en välgrundad fråga. Det är upp till läraren att skapa en läromiljö där eleverna ges möjligheten 

att kunna ställa välgrundade frågor. Det här är viktigt eftersom att ställa frågor är en viktig del 

av tänkandet och av att ta till sig ny kunskap. Frågor har också en nyckelroll i 

problemlösningsprocessen (Hofstein, Navon, Kipnis & Mamlok-Naaman 2005).  

Alla elever är individer och har därför ofta olika sätt att närma sig och ta itu med problem. Det 

styrs av tidigare erfarenheter, vad som har fungerat vid andra tillfällen eller vad man anser 

stämma utifrån hur man själv tänker och resonerar. En del elever behöver göra konkreta saker 

med sin kropp för att kunna förstå, andra använder sig av seende och visuella 

representationsformer (Lindström 2005). Howard Gardner är en av samtidens mest 

inflytningsrika psykologer och han hävdar att människor besitter flera olika ”intelligenser”. 

Gardner definierade begreppen intelligens som förmågan att kunna lösa olika problem eller 

framställa produkter som bedöms högt i ett eller flera kulturella sammanhang. Detta sätt att se 

på intelligens skiljer sig ifrån det mer populära måttet på ”intelligenskvoten” (IQ) som anser 

att människan endast har en medfödd ”intelligens” som inte går att göra så mycket åt (Gardner 

1993). Gardners teori innebär alltså att på samma sätt som människor har olika personligheter 

har de också olika sätt att tänka och lära sig på. Detta medför att lärare måste erbjuda många 

olika typer av ingångar till ett ämnesområde för att skapa en skola som tar hänsyn till och 

utvecklar de olika intelligenserna (Lindström 2005). 

Ett annat problem som ofta uppstår inom de naturvetenskapliga ämnena i skolan är att många 

elever upplever det naturvetenskapliga stoffet som alldeles för teoretiskt. Detta medför att det 

blir väldigt svårt för de flesta eleverna att ta till sig kunskapen, speciellt då det traditionella 

undervisningssättet oftast bara tilltalar ett fåtal elever (se exempelvis Ekstig 2002 eller 

Boström 2004). 
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Fysiklaborationer i undervisningen 

Att laborera i fysik har varit en självklarhet i skolan under väldigt lång tid. Det är svårt att 

föreställa sig hur man ska lära sig fysik utan att laborera. Det är med hjälp av laborationer och 

experiment som många olika fysikaliska problem genom historien har lösts. Samtidigt har 

mängden laborationen minskat inom undervisningen i de flesta länder under de senaste 

decennierna. Nyttan av laborationer i undervisningen har också alltmer ifrågasatts eftersom 

det är mycket kostsamt att ha laborationsundervisning i förhållande till annan undervisning. 

Det har genomförts många studier som studerar laborationer och deras effekt på lärande men 

enligt Hofstien & Lunetta (2004) saknas det fortfarande studier som kan visa att laborationer 

ger eleverna en bättre kunskap än teoretisk undervisning. De beskriver också att även om det 

har gjorts många studier som visar på olika metoder för effektivt lärande är det tyvärr få 

studier som visar att detta används i laborationsundervisningen i skolor. Däremot finns det 

flera studier som visar att eleverna är så upptagna av att utföra beräkningar eller att hålla isär 

olika begrepp att det inte tar till sig den kunskap som läraren kanske avsåg med laborationen. 

Den kanske största påverkan laborationer har på elever är vilken attityd de får till fysik och 

vetenskap (Trumper 2003). Ett utbrett och väl uppmärksammat problem är att studenters 

uppfattningar kring olika fysikaliaska fenomenen skiljer sig jämfört med ”experternas”. 

Studenter ser ingen tydlig koppling mellan de fysikaliska lagarna och den verkliga världen 

vilket bidrar till att de försöker ta till sig kunskapen genom att memorera den istället för att se 

fysiken som ett sammanhängande ramverk av begrepp som beskriver och förklarar naturens 

olika fysikaliska fenomen (Marušić & Sliško 2012). Eleverna som introduceras till 

exempelvis ellära och elektriska kretsar har ofta redan föreställningar till hur ström och 

kopplingar fungerar. De elektriska apparaterna man stöter på i vardagslivet så som 

dammsugare eller lampor har alla en sladd från vägguttaget och till aparaten, detta medför att 

det är lätt att tänka sig en källa-förbrukarmodell. Från väggen överförs ström till 

dammsugaren eller lampan som då förbrukar den. En annan vanlig missuppfattning är att 

eleverna tänker sekventiellt, det vill säga att strömmen påverkas i tur och ordning i kretsen. 

Alltså om det sker en förändring i ett element i kretsen kommer det endast bli skillnad efter 

förändringen och inte före (Andersson 2001). Om en elev förändrar sin uppfattning beror inte 

enbart på hur komplicerat begreppet är utan också på elevens egen vilja att förändra sitt sätt 

att tänka och resonera kring olika begrepp. Eleven måste först förstå att det finns 

inkonsekvenser med sitt nuvarande sätt att tänka, de är helt enkelt missnöjda. Vidare måste 

den nya uppfattningen vara begriplig och helst möjlig att förklara för andra klasskamrater 
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samt att den måste vara trovärdig. Det nya konceptet måste vara bättre än det gamla och ha 

förmågan att lösa problemet och ha potentialen att öppna upp nya undersökningsområden 

(Zirbel 2004). Ett annat problem är att elever endast använder sig utav matematik för att lösa 

fysikaliska problem. Studenterna har samma missuppfattningar innan som efter avslutad kurs, 

de ser problem som exempelvis lutande plan- eller fjäderproblem och inte problemet i termer 

av grundläggande fysikaliska begrepp (Van Heuvelen 1991).  

Då elever spenderar en stor del av sin vakna tid i skolan blir deras upplevelser av den tiden 

väldigt viktig för hur de ser på sitt lärande. Finns det då en större integration mellan 

laborationerna och de mer teoretiska genomgångarna kommer det leda till att eleverna lär sig 

mer (Houston, Fraser & Ledbetter 2008). Elever som har tillgång till någon form av laborativ 

undervisning tenderar att ta till sig de grundläggande fysikaliska sambanden bättre än de som 

saknar laborativa moment. En studie som Thornton och Sokoloff (1998) genomförde 

undersökte detta. De gav studenterna ett förtest som varken återlämnades eller diskuterades. 

Efter kursen ställde man exakt samma frågor igen till studenterna. Det var bara ett fåtal av de 

studenter som endast genomgått den traditionella undervisningen med föreläsningar utan 

någon laborativt arbete som svarade på ett fysikaliskt sätt. Av de studenter som haft både 

föreläsningar och laborativa moment i sin undervisning var det mer än 90 % som svarade på 

ett fysikaliskt sätt på de flesta frågorna i slutet av kursen. Av detta kan man förstå att om man 

enbart låter elever genomgå traditionella föreläsningar kommer eleverna inte ändra sina 

missuppfattningar eller sitt sätt att tänka och resonera kring fysikaliska fenomen.  

Det finns många som anser att eleverna måste vara intellektuellt motiverade för att lära sig 

något nytt. Detta är dock inte hela sanningen. Enligt Laws, Sokoloff och Thorntons (1999)  

studie så ökar elevernas inlärning när eleverna är aktiva under själva undervisningen, även om 

undervisningen sker i form av föreläsningar. Ytterliggare en faktor som påverkar elevernas 

resultat positivt är att man börjar med väldigt specifika fenomen som är lätta att ta till sig och 

där man tydligt kan se sambanden. Därefter går man vidare till mer generella förklaringar. Att 

lära sig genom att enbart få saker och ting förklarade vid föreläsningar har genom forskning 

visat sig vara en mycket ineffektiv metod, och det är bara ett fåtal elever som har något som 

helst utbyte av den typen av undervisning. Eller som den kända pedagogen John Dewey 

menar, att det säkraste sättet för att vinna kunskap är genom att först utföra något praktiskt för 

att sedan reflektera över denna praktik, det är görandet i sig som är poängen. Samspelet 

mellan de praktiska och de teoretiska som ligger bakom det välkända pedagogiska Learning-

by-doing. 



Uppsala universitet  Marielle Aksér 

13 

 

Metod 

 

Urval 

Min undersökning genomfördes på en 7-9 skola i en kommun i Ångermanland. Eleverna som 

har deltagit i min undersökning går i åttonde klass och har sedan årskurs sju haft samma 

fysiklärare. Dessa lärare har arbetat länge och har båda lärarlegitimation. Lärarnas kunskaper 

och erfarenheter är en av anledningarna till att denna skola valdes men också deras vilja att 

samarbeta och utforma arbetsområdet på det sätt som behövdes för att kunna genomföra 

denna typ av undersökning. De har undervisat i mer än 25 år och har haft dessa genomgångar 

och laborationer många gånger vilket gör att skillnaden mellan genomgång med den första 

gruppen och genomgång med den andra blir väldigt liten. Samma sak gäller för 

laborationerna. Det är alltså inte jag som hållit i själva undervisningen utan min roll har varit 

att observera eleverna under lektionerna. I klassen går det 23 elever, dock har en elev 

uteslutits från undersökningen på grund av hen inte har deltagit i undervisningen. 

 

Etiska överväganden 

Eftersom samtliga elever som deltar i undersökningen är omyndiga har elevernas 

vårdnadshavare informerats om att en vetenskaplig undersökning under fysiklektionerna ska 

genomföras under fyra veckor. Jag meddelade även både vårdnadshavare och elever, att alla 

kommer att vara anonyma i min undersökning. Eftersom denna fyra-veckorsperiod inte endast 

är till för min undersökning utan även är vanlig undervisningstid som sedan ska bedömmas 

och betygsättas kan eleverna inte helt vara anonyma. Dessutom behövde jag veta vilken grupp 

eleven tillhörde för att kunna analysera resultaten. Utifrån detta har samtliga elever skrivit 

namn på alla prov och enkäter som de besvarat. Informationen om enskilda elevers resultat ha 

endast använts av lärarna i deras kontinuerliga bedömning av sina elever och i den här 

rapporten är samtliga elevsvar anonymiserade. 

Även lärarna i denna rapport kommer vara anonyma och kommer att kallas för 

genomgångsläraren (GL), och laborationsläraren (LL), beroende på vilket moment de 

ansvarade för.  
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Utförande 

Veckan innan undersökningen skulle börja fick samtliga elever svara på en enkät angående 

vad de ansåg om att laborera och ha genomgångar i fysik (bilaga 1 visar enkäten i sin helhet). 

De fick samtidigt genomföra ett förprov som bestod av nio frågor där dels kunskaper som 

eleverna ska ha erhållit från årskurs sex testades men även några kunskapskrav som finns för 

årskurs nio, enligt Lgr11. Detta genomfördes för att kunna dela in eleverna i två 

kunskapsmässigt jämna grupper. Förprovet gav också en grundnivå för varje elev som kunde 

användas för att kontrollera hur väl eleverna tagit till sig de nya kunskaper som presenterades 

under undersökningsperioden. 

På detta förprov skulle eleverna även besvara hur säkra de var på de olika uppgifterna. 

Säkerheten angavs på en fyrgradig skala från väldigt säker till osäker. I nedanstående figur 1 

visas två frågor ur förprovet. Bilaga 2 visar förprovet i sin helhet. 

 

Utifrån resultatet på förprovet delades eleverna in i två grupper. Dessa grupper utformades för 

att få en så liten kunskapsmässig skillnad som möjligt mellan grupperna som helhet. Den ena 

gruppen omfattade 12 elever och den andra gruppen 11 elever. De två olika grupperna fick 

Figur 1: De två avslutande uppgifterna på förprovet 
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tillgång till samma material med den enda skillnaden att ordningen i vilken materialet 

presenterades var olika. 

Eleverna hade ett 100 minuter långt lektionspass i veckan i sitt terminsschema som var tänkt 

att laborera under. Detta delades in i två olika delar. Den ena gruppen, grön grupp, spenderade 

de första 50 minuterna med att laborera för att sedan ha en genomgång i 50 minuter. Den 

andra gruppen, orange grupp, började istället med att ha genomgång under 50 minuter för att 

sedan laborera under 50 minuter.  

Eleverna genomförde samma laborationer och läraren höll exakt samma genomgång för de 

två grupperna. Totalt blev det fyra olika genomgångar och fyra laborationstillfällen. Eleverna 

genomförde åtta olika laborationer under undersökningsperioden. All övrig lektionstid under 

veckan arbetade alla elever med samma sak samtidigt, så den enda skillnaden på gruppernas 

undervisning var just det 100 minuter långa lektionspasset.  

Under dessa veckor var det alltid den gröna gruppen som började laborera och den orange 

gruppen som började med en genomgång. Eleverna tilläts inte byta grupp under denna 

undersökning. De hade också tillgång till två lärare under detta lektionstillfälle, en 

genomgångslärare (GL) som endast hade eleverna under tiden de hade genomgång samt en 

laborationslärare (LL). Det var alltid samma lärare som genomförde genomgångarna och 

samma laborationslärare som hade hand om den laborativa delen.  

Vid denna undersökning har jag varit med och observerat vid två av fyra lektionstillfällen, den 

allra första lektionen under undersökningen samt under den sista. Vid båda tillfällena 

observerade jag eleverna under tiden de laborerade. De observationer och iakttagelser som har 

gjorts under genomgångarna omfattar endast GL’s egna upplevelser, medan under 

laborationerna kommer det båda vara mina men även LL’s observationer.  

Efter dessa fyra veckor fick eleverna ett oförberett slutprov, se bilaga 5. Slutprovets första del 

var exakt likadan som förprovet. Därefter följde även några frågor som testade ytterligare 

kunskaper som eleverna skulle ha tillägnat sig under den tid undersökningen pågått. 

Eleverna fick sedan svara på ytterligare en enkät angående hur de upplevt de olika momenten 

samt vilka laborationer de hade genomfört. Den här enkäten skiljde sig något åt i sin 

utformning för de bägge grupperna. Den gröna gruppen (som laborerat först) fick frågan hur 

de upplevt laborationen utan att först ha en genomgång och hur de sedan upplevt 

genomgången efter att ha laborerat. Den orange gruppen, som började med genomgång fick 
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därför sina frågor omvända jämfört med den gröna gruppens frågor (Bilaga 3 och 4 visar de 

olika gruppernas enkäter). 

Under den tid undersökningen genomfördes, har jag även pratat med både genomgångsläraren 

och laborationsläraren varje vecka för att dels fråga hur undersökningen gick men även för att 

få ta del av deras upplevelser kring undervisningen. Jag har även genomfört en längre intervju 

med bägge lärarna efter att undersökningen var avslutad för att komplettera materialet med 

deras iakttagelser. 

 

Laborationsmomentet 

Vid varje lektionstillfälle genomförde eleverna två olika laborationer. Första veckan skulle 

eleverna lära sig de olika symbolerna som används vid elektriska kopplingar, genomföra 

några grundläggande kopplingsövningar samt med hjälp av ett helt vanligt batteri, två kablar 

och en glödlampa få lampan att lysa. Se bilaga 6 och 7 för instruktionen till laborationerna. 

Följande vecka laborerade eleverna på serie- och parallellkopplingar och resistans i 

metalltrådar. Vid laborationen om serie- och parallellkopplingarna skulle eleverna observera 

hur starkt lamporna lyser beroende på hur de är kopplande och se om det är någon skillnad 

samt vad som sker när en lampa skruvas ur i respektive kopplingar (se bilaga 8). Under 

laborationen som handlar om resistansen i metalltrådar skulle eleverna undersöka skillnaden 

hur starkt en glödlampa lyser när man använder olika typer av metalltrådar som leder 

strömmen samt förklara anledningen till att lampan lyser olika starkt (se bilaga 9). Den tredje 

veckan handlade laborationerna om magneter där eleverna skulle undersöka hur magneter 

beter sig när de närmar sig varandra samt undersöka vad som händer med järnfilspån som 

strös över ett papper när en magnet är placerad under. Eleverna skulle även vid detta 

laborationstillfälle skapa en elektromagnet. Bilagorna 10 och 11 är instruktionen för 

laborationen om magneten och elektromagneten. Den avslutande veckan genomförde eleverna 

en laboration kring fenomenet induktion och transformatorn, se bilaga 12 och 13. Alla 

laborationsbeskrivningar är utformade så att eleverna först genomför en koppling för att sedan 

svara på några frågor om vad som hänt och eventuellt jämföra skillnader med tidigare 

kopplingar. Eleverna skriver ner sina observationer och slutsatser i sitt anteckningsblock.  

Materielet till de aktuella laborationerna plockades fram av läraren och lades på ett bord innan 

eleverna kom till salen. Vid starten av laborationspasset genomfördes en kort introduktion om 

vad eleverna skulle laborara om, en kort genomgång av laborationsutrustningen och om det 
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var något extra viktigt att tänka på. Det var sedan upp till varje laborationsgrupp att utifrån 

den utdelade laborationsinstruktionen hämta materielet de behövde och följa beskrivningen 

för att utföra laborationen. Under den tid eleverna laborerade gick laborationsläraren runt och 

hjälpte eleverna. 

 

Metoddiskussion 

I denna rapport vill jag undersöka hur laborationer påverkar elevers inlärning av ny kunskap. 

Då det inte är etiskt korrekt att låta vissa elever vara utan tillgång till någon form av 

laborationer, eftersom jag anser att detta bidrar till ökad kunskap hos eleverna, undersöker jag 

om när laborationen inträffar har någon betydelse. 

Att eleverna i de två olika grupperna har ungefär samma kunskapsnivå innan undersökningen 

börjar underlättar tolkningen av resultatet av undersökningen. Elevernas kunskap inom andra 

ämnesområden i fysik har inte påverkat gruppindelningen utan endast deras förkunskaper 

inom ellära och magnetism.  Både för- och slutprovet skedde oförberett och varken jag eller 

någon av lärarna berättade för dem exakt hur denna undersökning skulle gå till.  

På enkäterna har det alltid funnits alternativ för eleverna att välja mellan. Jag har valt att 

utforma enkäterna med alternativ istället för att ha helt öppna frågeställningar eftersom, enligt 

laborationsläraren
3
 (LL) så har högstadieelever ibland har svårt att uttrycka sig. Genom att ge 

dem olika adjektiv att välja mellan underlättar jag sammanställningen av de olika enkäterna 

då jag i de flesta fall fick samma svar. Det har även varit två frågor som eleverna ska ta 

ställning till på varje enkät. Anledning till att det är så få frågor är att då minskas risken han 

den svarande endast svarar på måfå och glömmer bort vad svarsalternativen handlar om. När 

eleverna skulle besvara frågor genom att sätta kryss i en ruta på en skala valde jag att endast 

göra fyra rutor eftersom det tvingar eleverna att ta ställning, de kan inte välja ett alternativ i 

mitten. På både enkäter och prov är det alltid rutor som eleverna ska kryssa och aldrig en 

siffra som ska ringas in då siffror lätta kan uppfattas som den ena siffran är att föredra framför 

den andra medan rutor är neutrala (Trost 2012). Det fanns även möjlighet för eleverna att 

uttrycka sina egna synpunkter, vilket några elever har gjort. 

 

                                                 
3
 Laborationsläraren, vid planeringen av upplägget för undersökningen den 21 februari 2014. 
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Bearbetning 

Innan rättningen av förprovet gjordes en rättningsmall, som sedan även användes vid 

rättningen av slutprovet. Rättningsmallens roll var att säkerställa att rättningen inte skulle 

skilja sig åt mellan gångerna. En rättningsmall gjordes även till slutprovets andra del. 

Eftersom en del frågor var mer öppna i denna del så var rättningsmallens roll här att minska 

risken att rätta olika mellan eleverna. Jag rättade en uppgift i taget för alla elever innan jag 

gick vidare till nästa uppgift.  

Detta gav en översiktlig bild av elevernas kunskaper, som redovisas under ”Kunskapsmässig 

skillnad” i resultatdelen. För att även urskilja om det finns några kvalitativa skillnader mellan 

grupperna har jag valt att titta närmare på två uppgifter från slutprovets andra del och 

analysera dessa och på så sätt undersöka om det var någon skillnad mellan de olika grupperna. 

Detta presenteras under rubriken ”kvalitativa skillnader mellan grupperna” under ”Resultat”. 

Jag har även beräknat elevernas förbättringar, gain 𝑔, för varje uppgift i respektive grupp. 

Gain är ett vanligt förekommande verktyg för att visa förändringar i kunskapsnivå, se 

exempelvis Redish (2003, s.101). 

𝑔 = (𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 − 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠 𝑝𝑟𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒)/(100

− 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠 𝑝𝑟𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒) 

Under både förprovet och slutprovets första del kryssade även eleverna hur säkra de var på de 

olika frågorna. Jag har använt mig utav den kvantitativa forskningsansatsen eftersom vid 

analysen av svaren har varje ruta på skalan tilldelas en siffra mellan 1 – 4 (Fejes & Thornberg 

2009). Om en elev inte hade svarat på en uppgift så hade hen inte heller kryssat någon ruta. 

Det betyder att eleven inte bara är osäker på svaret utan att hen inte har en aning och därför 

gavs siffran 0 till dessa elevers svar. På så sätt kunde jag beräkna medelvärdet för de olika 

frågorna och jämföra skillnader mellan elevgrupperna.  

Den sista enkäten eleverna fick besvara handlade om hur eleverna upplevde de olika 

lektionsmomenten. Även där fick varje ruta en siffra mellan 1 – 4 i analysen. På samma sätt 

har medelvärdet för vad de två grupperna anser om laborationer och genomgångar kunnat 

beräknas och jämföras.  
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Resultat 

 

Kunskapsmässig skillnad 

Under denna rubrik presenteras resultaten från förprovet som eleverna genomförde innan 

undersökningen började, slutprovets första del som har exakt samma frågor som förprovet, 

resultaten för varje uppgift på både förprovet och slutprovets första del samt det totala 

resultatet på hela slutprovet.  

Förprovet som eleverna genomförde innehåller nio uppgifter där man maximalt kunde få 14 

poäng. Gruppindelningen skedde utifrån förprovet och bägge grupperna hamnade på 37 % 

rätta svar.  

I diagram 1 visas resultaten på slutprovets första del, alltså på exakt samma frågor som 

eleverna besvarade på förprovet. Detta prov genomfördes fyra veckor efter förprovet och 

resulterade i att den gröna gruppen, den som laborerade först hamnade på 72 % rätt medan 

den orange gruppen, gruppen som började med genomgång fick 73 % rätt. 

 

 

Diagram 1: Elevernas genomsnittliga resultat på slutprovets första del. Svaren omfattar samma frågor som eleverna 

besvarade innan undersökningen började.  
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Studeras istället resultaten uppgift för uppgift på förprovet för de olika grupperna kan man se 

att resultatet på uppgifterna skiljer sig åt en hel den mellan de bägge (diagram 2). Den orange 

gruppen hade ett bättre förtestresultat på frågorna 1, 2, 3 och 7 medan den gröna gruppen hade 

bättre resultat på fråga 4, 5, 6, och 8. Uppgifterna 6 och 7 handlar om magneter, där 

majoriteten av eleverna visste vad som händer då en nordände på en magnet närmar sig en 

annan magnets nordände eller en sydände, uppgift 6. I uppgift 7b ska fältlinjerna kring en 

magnet ritas ut, något som ingen elev kunde. Se bilaga 2 för förprovet i sin helhet. 

 

 

Det togs ingen hänsyn till elevernas resultat på de olika individuella uppgifterna när 

Gruppindelningen gjordes endast beroende på totalpoängen på förprovet. Därför kan det vara 

en stor skillnad i resultat på vissa uppgifter mellan de båda grupperna.  

När sammanställningen för varje uppgift på slutprovets första del (se diagram 3) utfördes 

kunde jag se att skillnaden mellan de två grupperna inte är lika stor. Det man också kan se är 

att på 5 av 14 uppgifter svarade alla elever i den gröna gruppen rätt på frågan, medan i den 

orange gruppen fanns det bara två frågor som samtliga elever kunde det rätta svaret på. För 

uppgifterna 8-9 är det en väldigt tydlig kunskapsökning. Där framkom att alla elever kunde 

rita ett kopplingsschema och nästan alla visste, utifrån ett kopplingsschema, vad som är en 

serie- och parallellkoppling. Dock var det fortfarande få elever som kunde rita fältlinjerna runt 

en magnet, uppgift 7b. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1a 1b 2a 2b 3 4 5 6a 6b 7a 7b 8 9a 9b

P
ro

ce
n

t 
rä

tt
 

Uppgift 

Resultat på förprovet 

Grön grupp

Orange grupp

Diagram 2: Elevernas resultat för varje uppgift på förprovet. 
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Diagram 3: Elevernas resultat för varje uppgift på exakt samma frågor som på förprovet. 

 

De två gruppernas gain, alltså hur mycket bättre respektive grupp blev efter de fyra veckorna 

som studien pågick, finns representerat i diagram 4. På 7 av 14 frågor var det fler i den gröna 

gruppen, den som började med att laborera, som blev kunnigare jämfört med den orange 

gruppen. Eleverna i den orange gruppen fick även ett negativt gain på den första uppgiften 

vilket betyder att de fick ett sämre resultat på uppgiften på slutprovet än vad de fick på 

förprovet. 
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Diagram 4: Elevgruppernas förbättring för varje uppgift efter genomförd undersökning. 
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En statistisk jämförelse på resultatet för respektive grupps förbättring kan beräknas enligt 

metoden för stickprov i par. Med ett 95 % konfidensintervall vid en normalfördelning där man 

bildar differensen 𝑧𝑖 av antalet rätt för de olika uppgifterna på slutprovets första del och 

förprovet efter och före undersökningen. Då 𝑠2 är stickprovsvariansen och 𝑛 är antalet frågor. 

Enligt ekvationerna nedan, som är hämtad från Alm & Britton (2008) på sidorna 343 och 277, 

kan konfidensintervallen för de olika grupperna beräknas. 

𝐼∆ = (𝑧̅ ± 𝑡0.025(𝑛 − 1)
𝑠𝑧

√𝑛
) 

𝑠2 =
1

𝑛 − 1
∑(𝑧𝑖 − 𝑧̅)2

𝑛

𝑖=1

 

Detta ger att för konfidensintervallet för den gröna gruppen och den orange gruppen blir: 

𝐼𝐺𝑟ö𝑛𝑎 ≈  (3,7 ± 2,32) = (1.38, 6.02)  

𝐼𝑂𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒 ≈ (3,8 ± 2,15) = (1.65, 5.95) 

Det vill säga en statistisk säkerställd kunskapsmässig ökning för båda grupperna. Båda 

gruppernas kunskaper blev bättre efter dess fyra veckor, men i den gröna gruppen är det en 

större spridning än vad det är i den orange gruppen.  

På slutprovets andra del, testades ytterligare kunskaper som eleverna har arbetat med under 

undersökningsperioden. Eleverna i den gröna gruppen fick 43 % rätt och den orange gruppen 

fick 47 % rätt. Det totala resultatet på hela slutprovet, alltså elevernas kunskaper efter dessa 

fyra veckor, hamnade eleverna i den gröna gruppen på 55 % rätt och den orange gruppen på 

57 %. Med andra ord är det en väldigt liten skillnad mellan de olika grupperna. 
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Kvalitativa skillnader mellan grupperna 

Då man inte kunde urskilja någon direkt kunskapsmässig skillnad mellan de olika grupperna, 

så har två frågor på slutprovets andra del studerats mer ingående, fråga 13 och fråga 14. Se 

bilaga 5 för slutprovet i sin helhet.  Dessa frågor har både laborationer och genomgång berört. 

Jag har inte enbart studerat om eleverna gav rätt eller fel svar, utan även hur de svarade, vilka 

ordval de använde. Figur 2 nedan visar de två olika frågorna som har studerats. 

 

Figur 2: De två frågorna från slutprovet där elevernas svar har studeras kvalitativt. 

 

Uppgifterna handlar alltså om serie- och parallellkopplingar, vad som skiljer dem åt och vad 

som krävs för att få en lampa lysa. På dessa två uppgifter kan eleverna få totalt 6 poäng, en 

poäng för korrekt riktning på strömmen, en poäng om de vet vad som händer om en lampa 

skruvas ur samt en poäng om de kan förklara varför lampan slocknar eller inte slocknar, vilket 

ger maximalt tre poäng per uppgift och sex poäng totalt. 

På frågorna vad som hände och varför, alltså bortsett om eleverna kan strömmens riktning 

eller inte, var det 77 % rätt i den gröna gruppen och 80 % rätt i den orange gruppen.  

På just dessa två uppgifter var den orange gruppen något bättre kunskapsmässigt. Med det i 

åtanke valde jag att studera elevernas svar även kvalitativt. De fysikaliska orden för att 

beskriva detta är att det krävs en sluten krets, och vid en seriekoppling bryts kretsen då en 
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lampa skruvas ur vilket inte sker vid en parallellkoppling. Studeras elevernas svar är det fyra 

elever i den gröna gruppen som har använt sig utav dessa ord. I den orange gruppen är det 

istället fem elever som använder sig av ord som en fysiker använder. Så även om den orange 

gruppen fick ett högre resultat räknat i poäng är det endast en elev som skiljer grupperna åt i 

valet av fysikaliska termer. 

Eleverna i den gröna gruppen, den som laborerade först, uttryckte sig i större utsträckning 

med mer laborativa ordval, exempelvis att lampan är direkt kopplad till batteriet och den har 

en egen kabel/sladd. Det var sju elever i den gröna gruppen som i någon form uttryckte sig så 

och i den orange gruppen var det fem elever.  

 

Elevernas upplevelser angående undervisningen 

Innan undersökningen började fick eleverna svara på en enkät (se bilaga 1) angående vad de 

anser kring att laborera och ha genomgångar i fysik. I diagram 5 presenteras klassens 

gemensamma åsikter, där 19 elever anser att laborera är roligt medan det bara var 7 som 

tyckte genomgångar var kul. Hur intressanta laborationerna och genomgångarna uppfattades 

av eleverna var ganska jämt, 14 respektive 12 elever tyckte detta. Dock anses genomgångarna 

mer lärorika men jobbigare än laborationerna. 

 

 

Diagram 5: Elevernas åsikter kring laborativt arbete samt genomgångar i fysik 
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Efter att undersökningen var genomförd fick samtliga elever besvara en enkät som 

behandlade deras egna upplevelser om upplägget på undervisningen. Då alla elever inte hade 

samma upplägg fick eleverna, beroende på vilken grupp de tillhörde olika enkäter. Se bilaga 3 

för grön grupp enkät och bilaga 4 för orange grupps enkät. Ungefär samma poängsystem 

användes här som tidigare, där rutorna längst till vänster, alltså Lätt, Tråkigt och Onödigt fick 

poängen 1 medan Svårt, Inspirerande och Lärorikt fick poängen 4.  

Utifrån detta poängsystem beräknades medvärdet för hur eleverna i respektive grupp upplevde 

laborationerna. Detta illustreras i diagram 6 nedan. Bägge grupperna upplevde laborationerna 

som ganska lätta då de fick samma medelvärde på uppfattning om svårighetsgrad, 2,1. Detta 

oberoende av om de hade haft genomgång före eller efter laborationen. Även elevernas 

upplevelser av hur inspirerande och lärorika laborationerna var skiljer sig väldigt lite åt 

mellan grupperna.  

 

 

Diagram 6: De två elevgruppernas upplevelser angående laborationerna. 
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Samma jämförelse gjordes för elevernas upplevelser av genomgångarna, i diagram 7. Hur 

inspirerande och lärorika genomgångarna var har inte heller så stor betydelse om man har 

laborerat före eller inte, då medelvärdet för de olika grupperna var nästan detsamma. Den 

stora skillnaden är hur svåra genomgångarna upplevdes, eller snarare hur lätta. Den gröna 

gruppen, som redan hade laborerat, upplevde genomgången som betydligt lättare än den 

orange gruppen. Den gröna gruppens medelvärde blev 1,4 medan den orange gruppens 

medelvärde blev 2,2 alltså en relativ stor skillnad.  

 

 

Diagram 7: Gruppernas åsikter angående momentet genomgång. 

 

Några elever från den gröna gruppen uttryckte också att det hade varit ett roligt 

undervisningssätt och tack vare att de hade laborerat först förstod de genomgången bättre och 

på en mer avancerad nivå. De framförde även synpunkten att de hade föredragit att ha 

genomgången innan laborationen. Synpunker från den orange gruppen var att förståelsen för 

laborationerna blev bättre då man redan hade haft en genomgång. 
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Lärarnas upplevelser kring undervisningen 

Parallellt med att undersökningen genomfördes hade jag informella samtal med lärarna om 

hur de upplevde de olika momenten, om det skiljde sig något från vecka till vecka eller om 

eleverna agerade olika beroende på vilken grupp de var i. Observationerna från 

genomgångarna är endast genomgångslärarens, -GL, egna iakttagelser och upplevelser, 

medan under laborationerna är det dels laborationsläraren, LL, men också mina egna 

observationer. 

GL
4
 upplevde under genomgången att den orange gruppen, gruppen som började med 

genomgång, sällan ställde några frågor utan satt och lyssnade på vad som sas. Eleverna i den 

gröna gruppen var betydligt mer aktiva under genomgången, de ställde frågor och hade 

funderingar som hade kommit upp under tiden de laborerade, men de var också lite mer 

okoncentrerade än den orange gruppen. Den gröna gruppen kunde också ställa irrelevanta 

frågor, något som sällan skedde med den orange gruppen.  

Under laborationen var eleverna i den gröna gruppen koncentrerade på sina uppgifter och 

väldigt noga med att följa instruktionerna. Den gröna gruppen bad ofta om hjälp, både när det 

fungerade och när de var osäkra på om de gjorde rätt. De ställde även frågor om varför det 

blev som det blev. Den orange gruppen däremot var inte alls lika koncentrerade och 

noggranna under laborationerna. De arbetade mer självständigt och bad ytterst sällan om hjälp 

oavsett om det blev rätt eller fel. 

Laborationerna för den orange gruppen gick fortare än vad det gjorde för den gröna gruppen. 

Vanligtvis var de flesta i den orange gruppen klara innan lektionen hade slutat. Den orange 

gruppen hade hunnit plocka bort laborationsutrustningen och var redo att lämna salen när den 

gröna gruppen var klara med sin genomgång.   

                                                 
4
 Genomgångsläraren, telefonsamtal den 28 Mars 2014. 
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Diskussion 

 

Den kunskapsmässiga skillnaden 

Jag är intresserad av hur mycket eleverna har lärt sig under själva undervisningen beroende på 

vilken grupp de tillhörde. Därför har eleverna genomfört oförberett prov. Genom att ge ett 

oförberett prov minskas även risken för att eleverna endast lär sig ytkunskaper.  

Studien som Thornon och Sokoloff (1998) genomförde visade att studenter som genomgår 

någon form av laborativt arbete i större utstäckning tar till sig materialet bättre än studenter 

som inte har laborativ undervisning. Denna undersökning skiljer sig ifrån den jag genomförde 

eftersom jag lät samtliga elever i min undersökning laborera. Det man kan se i min 

undersökning är att tidpunkten för när eleverna laborerade i förhållande till när de hade 

genomgång inte hade någon betydelse för deras kunskapsutveckling. Under dessa fyra veckor 

är det en statistiskt säkerställd kunskapsökning hos eleverna, oberoende på vilken grupp de 

var i. Det man kan urskilja från konfidensintervallen för respektive grupp är att det är en liten 

större spridning i elevernas kunskaper i den gröna gruppen jämfört med den orange gruppen. 

Det vill säga att elevernas kunskaper i den orange gruppen var jämnare i förhållande till 

varandra än i det var i den gröna gruppen där det skilde mer mellan eleverna i gruppen.  

Det som kan tyckas märkligt är att den orange gruppen fick ett sämre resultat på en delfråga 

på första uppgiften vid slutprovet jämfört med förprovet. Denna fråga handlar om atomen och 

dess uppbyggnad, något som inte diskuterats eller arbetats med under dessa fyra veckor. Med 

det i åtanke blir resultatet inte lika underligt. Frågorna 6-9 på både förprovet och slutprovet 

(se bilaga 2) är frågor som berör områden eleverna har laborerat på, bortsett från uppgift 7a 

(där eleverna ska markera vilken som nord- respektive sydänden på en magnet, något som 

bara är bestämt). På 4 av dessa 6 frågor ser man att den gröna gruppen både har ett bättre 

resultat på slutprovet och att den gröna gruppen fick ett bättre gain på uppgifterna. Det var 

endast på uppgiften om fältlinjerna kring en magnet som den orange gruppen fick ett bättre 

resultat och gain. Tendensen man kan se utifrån detta är att på uppgifter som eleverna har 

arbetat laborativt med lyckas de elever som har genomfört en laboration innan den teoretiska 

genomgången bättre. Jag förstod att det inte skulle vara så många elever som skulle kunna de 

rätta svaren på uppgifterna 8 och 9 på förprovet. Trots detta ville jag ha med de uppgifterna, 

då jag antog att det skulle bli ett betydligt bättre resultat på slutprovet, vilket det också blev. 
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Det var nästan inga elever som kunde rita ut fältlinjerna runt en magnet. Lena Boström 

kommer fram till i sin doktorsavhandling (2004) att det är en viss typ av elever som både drar 

fördelar av ett traditionellt undervisningssätt men också genom skriftliga prov. I denna 

undersökning testades elevernas kunskap genom skriftliga examinationer, vilket kan ha 

resulterat till att vissa elever egentligen kan mer men med just denna typ av examination blev 

det svårt för vissa elever visa sina kunskaper. Därför anser Boström att det inte endast 

undervisningsmetoden som måste vidgas och utvecklas utan också valet av examination för 

att ge alla elever en chans att bli rättvist bedömda. Jag undrar hur resultatet på uppgift 7b, 

uppgiften om fältlinjerna kring en magnet, hade blivit om eleverna haft tillgång till både en 

magnet och järnflisspån under slutprovet. Att proven var utformade som de var kan också haft 

betydelse för de båda gruppernas totala resultat och att det är på grund av provens utformning 

som spridningen hos den orange gruppens konfidentintervall är mindre än vad det är hos de 

gröna. 

Den kvalitativa skillnaden mellan grupperna var inte heller så stor. Den gröna gruppen, de 

elever som började med att laborera använde i större utsträckning ett bild- eller laborativt 

språk. Där kan man anta att de minns hur de utförde laborationen och förklarar utifrån vad 

som hände och hur de såg det framför sig. Det kan också vara så att elever i den gröna 

gruppen i större utsträckning har visuell-underrumsliga och/eller kroppslig-kinestetiska 

intelligenser (Lindström 2005) än vad eleverna i den orange gruppen har och därför använde 

eleverna i den gröna gruppen dessa ord. Det var en elev mer i den orange gruppen jämfört 

med i den gröna gruppen som använde ord som en fysiker använder, men det kan bero på att 

det var den förklaringen de hörde först och därför kom de ihåg den. Detta till skillnad från den 

gröna gruppen som själv upptäckte vad som krävs för att lampor ska lysa i serie- respektive 

parallellkoppling. 
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Upplevelser kring undervisningen 

1995 hade svenska elever i årskurs 8 en mer positiv inställning till de naturvetenskapliga 

ämnena än 2007 (Adolfsson, Benckert & Wiberg 2011). 1994 kom en ny läroplan ut och 

skolan genomgick en radikal förändring i och med kommunaliseringen, och 1995 var det 

systemet fortfaranade nytt och Lgr 80 fanns kvar i lärarnas minne. Lpo94 uttryckte inte på 

samma sätt att laborationer ska vara en stor del av undervisningen och det blev upp till varje 

enskild lärare att bestämma hur stor del av undervisningen som ska ägnas åt laborativt arbete. 

En del lärare tenderar att låta sina eleverna laborera i större utsträckning än vad andra lärare 

gör, en anledning till skillnaden kan vara tillgången till laborationsutrustning. Eftersom tiden 

som ägnas åt laborativt arbete och tillgången laborationsutrustning har minskat sedan 80-talet 

anser jag att det inte är så underligt att elevernas inställning till de naturvetenskapliga ämnena 

2007 har försämrats.  

Innan undersökningen genomfördes tyckte eleverna att det var vid genomgångarna de lärde 

sig mest och att laborationerna var mer intressanta och roliga. Genomgångarna ansågs också 

något mer jobbiga än laborationerna. Oavsett om elever får börja med att laborera eller börja 

med en genomgång så är deras åsikter kring laborationer desamma, de är inte så svåra och 

ganska intressanta och lärorika. Genomgångarna är också lärorika och intressanta oavsett om 

man har laborerat före genomgången eller inte. Dock skiljer det sig på hur svåra 

genomgångarna upplevs om man har laborerat före eller inte. Den gröna gruppen som hade 

laborerat innan genomgången ansåg att genomgångarna var betydligt lättare än vad den 

orange gruppen ansåg. Även om det i slutänden inte gav någon skillnad i kunskap mellan 

elevgrupperna börjar jag fundera på om den traditionella undervisningsformen med att först 

ha en genomgång och därefter laboration egentligen är rätt. Det spelar ju inte någon roll 

kunskapsmässigt och vi vet från forskning att elevernas upplevelser kring sitt lärande är av 

väldigt stor betydelse (Houston, Fraser & Ledbetter 2008). 

Genomgångsläraren upplevde den gröna gruppen som okoncentrerad under genomgången, 

laborationsläraren däremot tyckte att det var den orange gruppen som var okoncentrerade. 

Alltså den grupp som laborerade eller hade genomgång som moment två ansågs inte lika 

fokuserad på uppgiften som den första gruppen. Detta kan bero på att eleverna kände att de 

kunde och förstod på grund av de hade haft en genomgång eller laborerat innan men jag tror 

framförallt att eleverna upplevdes som okoncentrerade trots att de egentligen bara var trötta. 

Lektionspasset var 100 minuter långt och eleverna fick ingen rast mellan momenten då det 

blev ont om tid. Dessutom var lektionen elevernas sista på fredagen. Om schemat hade sett 



Uppsala universitet  Marielle Aksér 

31 

 

annorlunda ut är jag övertygad om att lärarnas och mina egna upplevelser hade varit 

annorlunda. Trots detta var det inte så att det inte gick att bedriva undervisning med grupp 

nummer två. De irrelevanta frågorna som den gröna gruppen ställde under genomgågen 

handlade inte exempelvis om när de skulle sluta eller varför läraren använde en blå penna utan 

mer hur den där tekniska prylen i den där filmen fungerade. Frågorna var alltså 

fysikrelaterade, dock handlade de inte exakt om vad som de tidigare hade laborerat kring utan 

var mer funderingar som eleverna hade fått under laborationstiden. Det är viktigt att eleverna 

ges utrymme att ställa välgrundade frågor, eftersom detta bidrar positivt till 

kunskapsinlärningen (Hofstein et. al. 2005). Med andra ord; genom att låta eleverna ha en 

genomgång efter en laboration ges eleverna möjligheten att ställa frågor av värde under 

genomgången. Den gröna gruppen ställde också fler välgrundade frågor under laborationen 

jämfört med vad den orange gruppen gjorde. 

Laborationerna för den orange gruppen gick fortare än vad det gjorde för den gröna gruppen. 

Detta kan bero på att de redan kunde en del från genomgången och på så sätt arbetade mer 

effektivt under laborationen. Det kan också vara anledningen till att dessa elever inte ställde 

så många frågor vid laborationen, de kunde helt enkelt redan svaret på dem. Den orange 

gruppen hade oftast gott om tid under laborationen, något som den gröna gruppen sällan hade. 

Vilket är beklagande eftersom det enligt Hofstein & Lunetta (2004) är viktigt att eleverna får 

tid att reflektera över undersökningsuppgifter.  

Den amerikanske filosofen och reformpedagogen John Dewey anser att elever lär sig bäst 

genom att tillämpa och uppleva kunskapen i praktiken, Learning-by-doing.  

”Det säkraste sättet att vinna kunskap är att först handla praktiskt och sedan reflektera över 

denna praktik” (Boström 2004, s.43) 

Trots detta är föreläsningar, genomgångar eller annan förmedlingspedagogik den vanligaste 

undervisningsmetoden i Sverige. I vissa situationer är denna typ av undervisningssätt inte det 

mest fördelaktiga, speciellt inte när man försöker påverka attityder. (Boström 2004) 

Undervisningssättet som lärarna i denna undersökning använder sig av är vanligtvis väldigt 

varierande, vissa arbetsområden består nästan enbart av laborationer och andra blir lite mer 

teoretiska. Då det har varit olika upplägg beroende på vilket ämnesområde lärarna har gått 

igenom tycker de att det är svårt att reflektera över vilket sätt som egentligen är det bästa då 

undervisningssättet beror på ämnesområdet samt att alla elever alltid har följt samma 

undervisningsmetod. Valet av undervisningssätt har därför grundats sig på deras känsla på vad 
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som fungerar bäst. Har något fungerat bra och lärarna varit nöjda med undervisningssättet har 

det används igen, om inte har det förändrats. I och med denna undersökning har lärarna för 

första gången kunna dra nytta av och lärdom kring denna undervisningsmetod samtidigt som 

den sker.  

”Nu kommer jag ha fler genomgångar efter laborationer än vad jag tidigare har haft.” 

(Intervju, GL)
5
 

Trots det kommer lärarna inte enbart lägga upp undervisningen så att laborationen kommer 

före genomgången. 

”Jag tror att vi kommer att växla. Det är ingen större skillnad, och vissa vill ha det si och 

andra vill ha det så. Så tror jag det är viktigt att man varierar.” (Intervju, LL)
6
  

Som en följd av denna undersökning kommer dessa lärare alltså att lägga om en del av sin 

undervisning. Ett exempel som genomgångsläraren tog upp handlade om Ohm’s lag. Oavsett 

om elever får laborera eller lyssna på en genomgång om Ohm’s lag upplevs fenomenet som 

väldigt svårt och det är få elever som förstår. Vanligtvis brukar lärarna låta eleverna först få 

en genomgång om Ohm’s lag och därefter laborera om det. I och med att de har tagit del av 

resultatet från min undersökning kommer lärarna att testa att göra tvärtom. Det vill säga låta 

eleverna först laborera och därefter ha en genomgång, eftersom de då upplever genomgången 

som lättare.  

Syftet med fysikundervisning i skolan är att lära eleverna att arbeta med naturvetenskapliga 

metoder. När eleverna börjar med att laborera utan att först ha en genomgång, arbetar de 

naturvetenskapligt eftersom ingen har berättat för dem vad som ska hända eller varför. 

Eleverna lär sig på samma sätt som man tidigare i historien gjorde, genom att observera och 

därefter analysera observationerna. Genom att sedan låta eleverna lyssna på en genomgång 

efter laborationen kan eleverna ställa frågor och genomgången kan då både bli bredare och 

djupare. Laws, Sokoloff och Thornton (1999) menar att om eleverna är aktiva under lektionen 

bidrar det positivt till elevernas inlärning. Även om lektionen sker i form av en genomgång. 

Detta kan ses som en annan anledning till att fler laborationer borde vara före den teoretiska 

genomgången.  

  

                                                 
5
 Genomgångsläraren, telefonintervju den 1 juni 2014 

6
 Laborationsläraren, telefonintervju den 2 juni 2014 
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Slutsats 

Undersökningen påvisade inte några signifikanta skillnader mellan elevernas resultat, varken 

kvalitativt eller kvantitativt, för grupperna som laborerat före eller efter de teoretiska 

genomgångarna. Även då denna undersökning är liten och inte på något sätt är statistisk 

säkerställd betyder det inte att den saknar relevans. Eleverna som deltog i min undersökning 

skiljer sig inte från övriga elever i årskurs 8 i Sverige och jag ser därför inget som talar emot 

att resultatet borde bli samma om undersökningen genomfördes i större skala. Det vanliga 

idag är att eleverna först lyssnar på en genomgång och därefter genomförs en laboration, men 

skulle undersökningen göras i större skala och skulle även då eleverna anse att genomgången 

upplevdes som lättare efter en laboration kanske det är dags att förändra undervisningen. 

Eftersom forskning pekar på att elevernas inställning och deras åsikter har stor betydelse för 

deras inlärning skulle det vara intressant att genomföra en liknande undersökning med fler 

deltagande elever.  

I den här undersökningen har eleverna genomfört samma laborationer och lyssnat på samma 

genomgång oavsett vilken grupp de tillhörde. Det vill säga att varken laborationerna eller 

genomgångarna var anpassade till om eleverna genomfört en laboration/genomgång eller inte. 

Det skulle därför vara intressant att genomföra en liknande undersökning men då utforma 

laborationerna och genomgångarna så att de är anpassade till de olika grupperna och studera 

vilket resultat det ger. Vidare forskning kring detta skulle också kunna vara att undersöka om 

det blir skillnad på hur länge elever bevarar den nya kunskapen i de olika grupperna.  

Elevernas inställning och attityder har stor betydelse för deras inlärning och 

kunskapsutveckling. Flertalet elever uttryckte att det var bra med att börja laborera för att 

sedan lyssna på en genomgång med det var andra elever som uttryckte den motsatta åsikten. 

Att undervisningen enbart ska bestå av antingen den ena eller andra undervisningsmetoden 

kanske är fel, det bästa är kanske att variera. På så sätt får inte de elever som besitter en viss 

intelligens en större fördel än andra. 
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Bilaga 1 

Enkät    Namn: 

 

Tidigare på fysiken har ni arbetat med akustik, optik och astronomi. När ni läste astronomi 

hade inga laborationer, men både under optiken och under akustiken genomförde ni ett antal 

laborationer som handlade om ljus och ljud. Tänk tillbaka på dessa laborationer när ni svarar 

på nedanstående fråga. 

 

Vad tycker du om att laborera i fysik? (Sätt kryss i rutan på de alternativ som du tycker 

stämmer) 

Kul  Tråkigt  Intressant  Svårt 

Lätt  Onödigt   Lärorikt   Jobbigt 

Annat:_________________________________________________  

 

 

Vad tycker du om att ha genomgångar i fysik? (Sätt kryss i rutan på de alternativ som du 

tycker stämmer) 

Kul  Tråkigt  Intressant  Svårt 

Lätt  Onödigt   Lärorikt   Jobbigt 

Annat:_________________________________________________  
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Bilaga 2 

Förprov Ellära    Namn: 

1. Vad heter atomens byggstenar och vilken laddning har dem? 

 

 

 

2. Elektriska laddningar påverkar varandra. Vad händer om två laddade föremål närmar 

sig varandra och 

a. Laddningarna har samma laddning? 

 

 

b. De har olika slags laddningar? 

 

 

3. Vad består elektrisk ström av? 

 

 

Hur säker var du på frågorna 1-3? (Sätt ett kryss i rutan) 

Väldigt säker  Ganska säker  Ganska osäker Osäker

    

 

4. Vad är fördelen med en ackumulator istället för ett vanligt ficklampsbatteri? 

 

 

 

5. Vad menas med en isolator? 

 

 

Hur säker var du på frågorna 4-5? (Sätt ett kryss i rutan) 

Väldigt säker  Ganska säker  Ganska osäker Osäker 
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6. Du har två stavmagneter. Vad händer om 

a. Nordändarna närmar varandra? 

 

 

b. En sydände närmas till en nordände? 

 

 

 

7. Markera i bilden vilken som är nord- respektive sydändan av magneten. 

Och visa med tunna linjer och pilar hur magnetfältet ser ut omkring magneten. 

 

Hur säker var du på frågorna 6-7? (Sätt ett kryss i rutan) 

Väldigt säker  Ganska säker  Ganska osäker Osäker

    

 

8. Rita ett kopplingsschema som visar en glödlampa kopplad till ett batteri. 

 

 

 

9. Vad kallas kopplingarna som visas i figurerna nedan? 

 

 

 

 

Hur säker var du på frågorna 8-9? (Sätt ett kryss i rutan) 

Väldigt säker  Ganska säker  Ganska osäker Osäker
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Bilaga 3 

Enkät – Grön grupp    Namn: 

 

Vilka laborationer har du genomfört? Sätt kryss i rutan. 

Kopplingsschema. 

 

Serie och parallellkoppling. Motstånd. 

 

Magneter och elektromagnetism. 

 

Induktion och Transformatorn. 

 

 

Du började med att laborera. 

Hur upplevde du att laborera utan att ha haft en genomgång? Sätt kryss i rutan. 

Lätt     Svårt 

                Tråkigt      Inspirerande 

              Onödigt     Lärorikt 

 

Hur upplevde du genomgången efter du hade laborerat? Sätt kryss i rutan. 

Lätt     Svårt 

                Tråkigt      Inspirerande 

              Onödigt     Lärorikt 

 

 

Övriga synpunkter: 
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Bilaga 4 

Enkät – Orange grupp   Namn: 

 

Vilka laborationer har du genomfört? Sätt kryss i rutan. 

Kopplingsschema. 

 

Serie och parallellkoppling. Motstånd. 

 

Magneter och elektromagnetism. 

 

Induktion och Transformatorn. 

 

 

Du började med att ha en genomgång. 

Hur upplevde du genomgången innan du hade laborerat? Sätt kryss i rutan. 

Lätt     Svårt 

                Tråkigt      Inspirerande 

              Onödigt     Lärorikt 

 

Hur upplevde du att laborera efter att ha haft en genomgång? Sätt kryss i rutan. 

Lätt     Svårt 

                Tråkigt      Inspirerande 

              Onödigt     Lärorikt 

 

 

Övriga synpunkter: 
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Bilaga 5 

 

Slutprov Ellära     Namn: 

1. Vad heter atomens byggstenar och vilken laddning har dem? 

 

 

 

2. Elektriska laddningar påverkar varandra. Vad händer om två laddade föremål närmar 

sig varandra och 

a. Laddningarna har samma laddning? 

 

 

b. De har olika slags laddningar? 

 

 

3. Vad består elektrisk ström av? 

 

 

Hur säker var du på frågorna 1-3? (Sätt ett kryss i rutan) 

Väldigt säker  Ganska säker  Ganska osäker Osäker

    

 

4. Vad är fördelen med en ackumulator istället för ett vanligt ficklampsbatteri? 

 

 

 

5. Vad menas med en isolator? 

 

 

Hur säker var du på frågorna 4-5? (Sätt ett kryss i rutan) 

Väldigt säker  Ganska säker  Ganska osäker Osäker 
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Du har två stavmagneter. Vad händer om 

a. Nordändarna närmar varandra? 

 

 

b. En sydände närmas till en nordände? 

 

 

 

6. Markera i bilden vilken som är nord- respektive sydändan av magneten. 

Och visa med tunna linjer och pilar hur magnetfältet ser ut omkring magneten. 

 

Hur säker var du på frågorna 6-7? (Sätt ett kryss i rutan) 

Väldigt säker  Ganska säker  Ganska osäker Osäker

    

 

7. Rita ett kopplingsschema som visar en glödlampa kopplad till ett batteri. 

 

 

 

8. Vad kallas kopplingarna som visas i figurerna nedan? 

 

 

 

 

Hur säker var du på frågorna 8-9? (Sätt ett kryss i rutan) 

Väldigt säker  Ganska säker  Ganska osäker Osäker
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9. I vilken enhet mäter man  

a. Spänning? 

 

b. Ström? 

 

c. Resistans (motstånd)? 

 

10. Vilka av följande ämnen är elektriska ledare? Ringa in rätt svar. 

Koppar Glas  Plast Porslin 

Guld   Aluminium 

 

11. Berätta vad som menas med kortslutning. 

 

 

 

 

 

12. Rita med pilar strömens riktning i figuren. 

Vad händer om en lampa skruvas ur? Varför? 

 

 

 

 

13. Rita med pilar strömens riktigt i figuren. 

Vad händer om en lampa skruvas ur? Varför? 
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14. Ringa in vilka alternativ som stämmer. Två svar. 

a. Om man delar en magnet får men en sydbit och en nordbit 

b. Jorden är en stor magnet 

c. Jordens magnetiska nordpol och den geografiska nordpolen ligger inte exakt på 

samma ställe men väldigt nära varandra. 

d. Jordens magnetiska nordpol och den geografiska sydpolen ligger inte exakt på 

samma ställe men väldigt nära varandra. 

e. Runt en magnet går fältlinjer från syd till nord. 

 

15.  

a. Vad består en elektromagnet av? 

 

 

 

b. Vilka fördelar har en elektromagnet jämför med en permanent magnet? 

 

 

 

16.  

a. Ge namn på två viktiga elektriska uppfinningar. 

 

 

b. Välj en av uppfinningarna och förklarar hur den fungerar. 

 

 

 

c. Vilken nytta har vi av uppfinningen? 
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Bilaga 6 
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Bilaga 7 
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Bilaga 8 
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Bilaga 9 
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Bilaga 10 
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Bilaga 11 
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Bilaga 12 
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Bilaga 13 

 

 


