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Abstract: 
 

Syftet med examensarbetet var att ta reda på till vilken grad skriftliga 

laborationsinstruktioner i fysik på gymnasiet är öppna eller slutna. Vidare 

undersöktes om det fanns ett samband mellan frihetsgrader för laborationerna och 

vilka förutsättningar eleverna gavs att utveckla förmågorna i kursplanen. 

Laborationsinstruktioner i fysik på gymnasiet samlades in från verksamma lärare i 

fysik under höstterminen 2017 för analys. Laborationsinstruktionernas frihetsgrader 

bestämdes samt deras möjlighet att ge förutsättningar att utveckla sex förmågor 

undersöktes. Förmågorna valdes från ämnets syfte i kursplanen och var analysera, 

svara, reflektera och värdera, planera, tolka och redovisa. 

Laborationsinstruktionerna tilldelades frihetsgrader 0–3, där 0 motsvarade en helt 

sluten laboration och 3 en helt öppen. Alla slutna laborationer i undersökningen hade 

frihetsgrad 1 och alla öppna laborationer hade frihetsgrad 2. Undersökningen kom 

även fram till att samtliga laborationer gav eleverna förutsättningar att utveckla 

förmågan att söka svar på ämnesrelaterade problem. I alla de öppna laborationerna 

som undersöktes fick eleverna även förutsättningar att planera experiment och 

observationer samt reflektera och värdera valda strategier, metoder och resultat. I 

analysen om korrelation mellan frihetsgrader och elevernas förutsättningar att 

utveckla förmågor visade undersökningen att elevernas förutsättningar att tolka och 

redovisa sina resultat var oberoende av om laborationen var öppen eller sluten. 
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1 Inledning 
 

Undersökande arbetssätt (inquiry-based learning) har varit en populär undervisningsmetod 

inom forskningen under senare år. Inom fysikämnet har det märkts tydligt genom det ökade 

intresset för öppna laborationer, det vill säga laborationer där eleverna har ett stort inflytande 

på alla delar avseende problemformulering, genomförande och slutsatser. Skolverket (2018c) 

förespråkar detta arbetssätt som utgår från elevernas eget intresse och naturliga nyfikenhet, till 

skillnad mot en mer traditionell lärarledd undervisning, vilken förespråkare för just inquiry-

based learning tenderar att se som ett hinder mot elevernas naturliga nyfikenhet.  

 

Laborationer är en central del av fysikundervisningen på gymnasiet. Kursplanen i fysik 

beskriver under ämnets syfte hur eleverna ska ”formulera och söka svar på frågor, planera och 

utföra observationer och experiment” (Skolverket, 2017). Under laborationstillfällen ges 

eleverna tillfälle att öva på och utveckla ett naturvetenskapligt arbetssätt, pröva teori mot 

verklighet och skaffa en fördjupad förståelse kring olika begrepp inom fysik. Genomförandet 

av en laboration bygger till stor del på den laborationsinstruktion som läraren ger till eleven. 

Idén om öppna laborationer är nära besläktad med begreppet frihetsgrader.  Enligt Kurten-

Finnäs (2008, s. 23) kan en laboration klassificeras i termer av frihetsgrader, där frihetsgraden 

beskriver hur stor frihet eleven har att forma innehållet i laborationen. Denna klassificering kan 

göras genom att undersöka de laborationsinstruktioner som ges till eleverna. En sluten 

laboration innebär att genomförandet sker enligt ett ”recept” och en öppen laboration innebär 

att ett tydligt recept saknas. Att en laboration sker enligt ett ”recept” innebär att varje steg i 

laborationen ges till eleven från problemformulering till svar. Motsatsen till detta innebär att 

eleverna själva får formulera undersökningsfrågor och utarbeta egna metoder för att slutligen 

komma fram till ett svar. 

 

Skolverket har varit mycket positiva till öppna laborationer och förespråkar att eleverna ska få 

ett stort inflytande över laborationer1 (Skolverket, 2018c). Det är dock oklart hur stort 

genomslag denna metod har fått i fysikundervisningen på gymnasiet och om metoden verkligen 

ger eleverna förutsättningar att utveckla de avsedda förmågorna. 

 

2 Syfte och frågeställning 
 

I denna studie ska skriftliga laborationsinstruktioner i fysik på gymnasiet undersökas och deras 

frihetsgrader bestämmas. Syftet med undersökningen är att undersöka om det finns en 

korrelation mellan frihetsgraden för en laborationsinstruktion och de förutsättningar eleverna 

ges att utveckla förmågorna som återfinns i ämnets syfte i kursplanen för fysik (Skolverket, 

2017). Följande frågeställning tillämpas för att uppnå detta syfte:  

• Till vilken grad är laborationer i fysik på gymnasiet öppna eller slutna? 

• Vilka förmågor ger de skriftliga laborationsinstruktionerna eleverna förutsättningar att 

utveckla? 

• Finns det ett samband mellan laborationernas frihetsgrad och de förmågor som eleverna 

får förutsättningar att utveckla? 

 
 

                                                 
1 På sin hemsida skriver Skolverket om öppna laborationer i kemi men arbetssättet är detsamma för öppna 

laborationer i fysik och därför relevant. 
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3 Teori 
 

3.1 Vad är en laboration? 
 

Laborationer i fysik beskrivs av Hofstein & Lunetta (2004, s. 31) enligt följande: ”we define 

laboratory activities as learning experiences in which students interact with materials and/or 

with models to observe and understand the natural world.” Därför har en laboration i denna 

studie definierats som att eleverna med någon typ av material eller hjälpmedel ska undersöka 

naturliga fenomen och förekomster. Det kan ske på många olika sätt, från att använda enkla 

hjälpmedel som måttband och tidtagarur för att bestämma hastighet till att använda 

datorprogram där modeller används för att undersöka naturligt förekommande fenomen. I 

sådana undersökningar får eleverna använda olika typer av hjälpmedel för att undersöka 

naturliga fenomen och de klassas därför i denna text som laborationer.  

 

3.2 Vad är en öppen laboration? 
 

Kurten-Finnäs (2008, s. 22) skriver att det är viktigt att undervisning i naturvetenskapliga 

ämnen engagerar elever och upplevs som intressant, samtidigt som eleverna får utveckla ett 

naturvetenskapligt arbetssätt där de utnyttjar sina kunskaper för att lösa problem i 

laboratoriemiljö. Detta hävdar Kurten-Finnäs (2008, s. 23) kan åstadkommas genom att 

eleverna får arbeta på ett sätt som till så stor del som möjligt liknar forskares arbete. Detta kan 

åstadkommas i fysikundervisningen genom att vid laborationstillfällen låta eleverna styra så 

mycket som möjligt av både innehållet och riktningen på laborationen. Genom att utgå från en 

övergripande fråga eller ett ämne ges eleverna frihet att själva formulera en frågeställning som 

de sedan kan söka svaret på genom att utforma en laboration som leder fram till ett svar. På så 

sätt får eleverna ta ansvar för arbetet på ett annat sätt än vad som är fallet i laborationer där allt 

från frågeställning till tillvägagångssätt och material är bestämt i förväg av läraren. En 

laboration som är utformad så att eleverna får ta ett stort eget ansvar över upplägget för 

laborationen benämner Kurten-Finnäs (2008, s. 23) som en ”öppen laboration”, medan en 

laboration där eleverna inte bestämmer någon del själv kallas för sluten.  

 

En undersökning eller ”Inquiry” då det handlar om elevers arbete i laborationer kan enligt 

Furtak m.fl. (2012, s. 301) beskrivas på många olika sätt, allt från att eleverna självständigt 

leder sitt lärande till att eleverna får delvisa instruktioner från lärare och läroplanen. Banchi och 

Bell (2008, s. 26) beskriver hur ett undersökande arbetssätt för elever kan delas in i fyra nivåer: 

”confirmation, structured, guided, open”. En översättning av dessa fyra nivåer skulle kunna 

vara: bekräftande, strukturerad, vägledd och öppen. En bekräftande undersökning innebär att 

eleverna får genomföra en undersökning där allt i laborationen, även resultatet, ges av läraren. 

I en strukturerad undersökning ska eleverna själva komma fram till ett resultat medan 

frågeställningen och hur de ska gå till väga för att komma fram till sitt svar är bestämt i förväg 

av läraren. I en ledd undersökning är frågeställningen given av läraren men eleverna får själva 

bestämma vilken metod som ska användas för att komma fram till ett resultat. I en öppen 

undersökning är det eleverna bestämmer varje del i hur undersökningen ska gå till, allt från att 

bestämma frågeställning, metod samt komma fram till ett resultat. Nivåerna för ett 

undersökande arbetssätt är alltså en naturlig utveckling från att eleverna arbetar styrt till att de 

självständigt genomför en undersökning. Detta stämmer väl överens med vad som beskrivits av 

Kurten-Finnäs som att eleverna genomför en öppen laboration. I och med detta kommer 

forskning som gjorts på undersökande arbetssätt även att användas för att beskriva öppna 

laborationer i följande delar av texten. 
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Det är viktigt att påpeka, menar Heather & Bell (2008, s. 26), att elever inte kan kastas in helt 

oförberedda i ett undersökande arbetssätt utan att man i den utvecklingen tar hänsyn till att 

eleverna börjar från nivån bekräftande och sedan arbetar mer och mer mot en öppen nivå. Som 

lärare är det viktigt att uppmuntra denna utveckling genom att stegvis låta eleverna ta mer och 

mer ansvar över hur det undersökande arbetet ska gå till. De måste ges god kännedom om och 

få öva i allt från att formulera frågeställningar till hur data samlas in och analyseras (Bell, 

Smetana & Binns 2005, s. 33). För att inte leda eleverna vid handen på ett sätt som minskar 

elevernas utveckling av deras förmåga att reflektera måste läraren fråga sig själv följande: 

 

• What decisions can and should the students make? 

• How can I assist students by asking carefully crafted questions that make them think 

and make connections rather than doing the thinking for them?  

(Wilcox, Kruse & Clough 2015, s. 64) 

 

När eleverna ställs inför olika val måste de reflektera över varför de väljer en viss metod eller 

material som de sedan använder under laborationen. Att reflektera betyder alltså i detta 

avseende att eleverna ställs inför olika valmöjligheter istället för att bli styrda i sitt arbete under 

laborationens gång. 

 

Elever som genomför laborationer enligt ett undersökande arbetssätt ges goda möjligheter att 

lära sig ett naturvetenskapligt arbetssätt enligt meta-studien utförd av Lazonder & Harmsen 

(2016, s. 681). De menar att det viktigaste för elevernas utveckling i undervisning, där ett 

undersökande arbetssätt används, är hur bra lärarens handledning till eleverna är (Lazonder & 

Harmsen 2016, s. 684). Författarna fortsätter direkt att påpeka att de inte med sin studie kan 

komma fram till exakt hur lärarhandledningen ska eller bör se ut för att ge eleverna de bästa 

förutsättningarna att utvecklas. Hofstein & Lunetta (2004, s. 39) poängterar att det är viktigt att 

läraren inför en laboration är noggrann med vad målet med laborationen är eftersom ”there is 

evidence that the goals of instruction are more likely to be achieved when students understand 

those goals”. Ett sätt att få eleverna att utvecklas mot att förstå hur man arbetar enligt ett 

naturvetenskapligt arbetssätt är alltså att genom lärarens handledning få eleverna att inse att det 

inte är svaret på laborationen som är det viktiga, utan hur man arbetar för att nå dit. Toothacker 

(1983, s. 519) föreslår att detta kan åstadkommas genom att avveckla laborationer som en del 

av ordinarie kurser och istället införa en kurs där eleverna får lära sig hur det går till att 

genomföra ett experiment och vad som menas med att arbeta efter ett naturvetenskapligt 

arbetssätt. 

 

3.3 Vad säger forskningen om öppna laborationer? 
 

Öppna laborationer är inte något som är oomtvistat utan det finns forskare som är positiva och 

forskare som är kritiska till öppna laborationer. Nedan presenteras utdrag ur tidigare forskning 

som gjorts om öppna laborationer. 

 

Hofstein & Lunetta (2004, s.38) skriver om att laborationer har använts i skolan det senaste 

århundrandet med syftet att eleverna ska utveckla: 

• Förståelse av vetenskapliga begrepp 

• Intresse och motivation 

• Forskningsfärdighet och problemlösande förmågor 

• Forskningsvanor och tankesätt  

• Förståelse för vetenskapens natur 
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Hult (2000, s. 15) beskriver i sin rapport, som handlar om laborationer i naturvetenskap och 

tekniska ämnen, sju olika syften med laborationer. Hults sju syften stämmer väl överens med 

de syften som beskrivs ovan av Hofstein & Lunetta, men med tillägget att en laboration även 

kan ha syftet att utveckla elevernas sociala och kommunikativa förmåga.  

 

Kirschner, Sweller & Clark (2006, s. 76) beskriver hur ”minimally guided instruction” under 

de senaste femtio åren gång på gång har visat sig vara mindre effektivt för att främja elevers 

lärande. Författarna likställer det de kallar för minimally guided instruction med benämningar 

som exempelvis ”discovery learning”, ”inquiry learning”, ”experiental learning” och 

”constructivist learning” (Kirschner, Sweller & Clark 2006, s. 75). Författarna beskriver också 

att i de fall då undervisning har skett i mer öppna former har elevers lärande främjats mest i de 

fallen då lärarna under lektionerna har handlett eleverna på ett sätt som i praktiken motsvarar 

samma arbetssätt som att eleverna skulle arbetat under slutna former (Kirschner, Sweller & 

Clark 2006, s. 79). Författarna hävdar vidare att ”direct instruction involving considerable 

guidance, including examples, resulted in vastly more learning than discovery” (Kirschner, 

Sweller & Clark 2006, s. 79). De menar alltså att elevernas lärande hämmas av de öppna 

formerna av undervisning och att de skulle lära sig mer om undervisningen skedde med mer 

handledning från lärarens sida. 

 

Wang, Guo & Jou (2015, s. 659) har i sin studie om hur elevers kognitiva förmågor utvecklas 

med hjälp av så kallad ”Model-based inquiry.” Model-based inquiry innebär att eleverna själva 

får utföra laborationer utifrån olika teman. I arbetet är det upp till eleverna att komma fram till 

vilken frågeställning som ska undersökas, hur laborationen ska utföras och vilka slutsatser som 

kan dras. Resultatet av deras undersökning visade att elever som arbetat med Model-based 

inquiry istället för traditionell undervisning förbättrade sin förmåga att utföra en laboration, sin 

förståelse, sin attityd till lärande, sin kommunikativa förmåga och förmåga att reflektera. De 

kunde däremot inte uppmäta några nämnvärda förbättringar i elevernas förmåga att beskriva, 

använda matematiska uttryck och presentera fakta utifrån experiment (Wang, Guo & Jou 2015, 

s. 668). 

 

I en meta-analys av forskning gjord på ”computer supported inquiry learning (CoSIL)” 

(Zacharia m.fl. 2015, s. 257) påstår författarna att CoSIL är det bästa sättet att genomföra öppna 

laborationer på. Med hjälp av mjukvara kan eleverna själva välja vilken ledning de vill ha och 

när de vill ha den. På så sätt tar eleverna själva ansvar över sitt lärande och då uppnås en god 

balans mellan ledning av elevernas arbete framåt och självständigt arbete. Deras undersökning 

handlar sedan om att ta reda på vilken hjälp som ges till eleverna och hur denna hjälpen ges. 

Deras analys ger inga konkreta resultat av vilka fördelar som ges av öppna laborationer jämfört 

med slutna. 

 

I en annan meta-analys av Furtak m.fl. (2012, s. 322) undersöks flertalet forskningsartiklar av 

”inquiry-based teaching” utifrån de två parametrarna: vilka kognitiva förmågor som eleverna 

utvecklar och till vilken grad undervisningen leds av eleverna respektive läraren (Furtak m.fl. 

2012, s. 302). Författarna delar in de kognitiva förmågorna i ”conceptual”, ”epistemic”, 

”procedural” och ”social” (Furtak m.fl. 2012, s. 305). Den konceptuella delen består i förmågan 

att hantera fakta, teorier och liknande. Den epistemologiska delen består i förmågan att förstå 

hur kunskap skapas med ett naturvetenskapligt arbetssätt. Delen som benämns procedur syftar 

på förmågan att använda metoderna som ingår i ett naturvetenskapligt arbetssätt, till exempel 

att planera och genomföra experiment. Den sociala delen syftar på elevernas förmåga att 

kommunicera, vilket kan ske både genom skriftlig och muntlig kommunikation. Omfattningen 

av den ledning som eleverna ges under arbetet har tre nivåer: lärarstyrt, lärarlett och elevstyrt 
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(Furtak m.fl. 2012, s. 306). På en lärarstyrd lektion bestämmer läraren själv upplägget medan 

det på en elevstyrd lektion istället är eleverna själva som bestämmer upplägget. Författarna 

beskriver den lärarledda lektionen som en lektion där eleverna styr, men att läraren leder dem 

framåt genom olika typer av guidning. Furtak m.fl. benämner detta som ”teacher-guided 

inquiry” (2012, s. 306). I sina resultat visar författarna att både elevstyrd och lärarledd 

undervisning ger bättre resultat jämfört mot helt lärarstyrd undervisning. De kom också fram 

till att bäst resultat uppnås när eleverna får inflytande över undervisningens procedur-, 

epistemologiska- och sociala del (Furtak m.fl. 2012, ss. 322–323). De drar utifrån detta 

slutsatsen att ”engaging students in generating, developing, and justifying explanations as part 

of other science activities is an important element to helping students learn science.” 

 

Dessa motstridiga rapporter och forskningsresultat sammanfattas av Zhang (2016, s. 897). i en 

artikel där han redogör för hur olika forskare ser på forskningsresultaten om öppna laborationer 

och ”inquiry-based science teaching” För det första presenterar Zhang hur förespråkarna för att 

elever ska få styra delar av undervisningen ser negativt på den traditionella undervisningen där 

information endast överförs till elever. Istället vill förespråkarna att eleverna ska vara delaktiga 

och ta över ansvaret för sitt eget lärande. Dessa förespråkare kallas konstruktivister eftersom de 

ser på kunskap som något varje individ gör till sitt och konstruerar själva (Zhang 2016, s. 897). 

Zhang noterar vidare att många forskare under en längre tid har påpekat att det saknas 

forskningsresultat som entydigt stödjer förespråkarna för det konstruktivistiska synsättet 

(Zhang 2016, s. 898). Zhang skriver även om hur forskning som stöder förespråkarna för 

inquiry-based science teaching har visat på hur elevers förståelse för naturvetenskapliga 

begrepp, elevers känsla av ägande av sitt lärande samt elevers motivation har ökat genom att ge 

dem mer inflytande i undervisningen (Zhang 2016, s. 901). Resultat som stödjer kritikerna 

presenteras också, till exempel hur undervisning som är ”inquiry-based” inte har lyckats 

förbättra elevers lärande. Andra forskare har funnit att undervisning där det finns klara 

instruktioner är klart överlägsen för att eleverna ska utveckla ett undersökande arbetssätt 

jämfört med helt elevstyrt lärande (Zhang 2016, s. 902). Förespråkarna för inquiry-based 

undervisning menar att de negativa resultaten beror på otillräcklig ledning till eleverna från 

lärarens sida. Eleverna ska inte lämnas helt vind för våg, utan behöver ledas med tips när de 

själva inte klarar av att komma vidare. Zhang (2016, s. 903) visar även hur forskning om hur 

instruktioner från läraren spelar roll för elevers lärande. Studien visade att gruppen som hade 

fått tydliga instruktioner genom hela lektionen presterade bättre än den grupp som hade arbetat 

med färre instruktioner från läraren. Trots den starka kritiken märks det att förespråkarna har 

gjort avtryck då även United States National Research Council verkar stå på denna sida i 

debatten om hur undervisning i naturvetenskap ska gå till (Zhang 2016, s. 911). Zhang skriver 

avslutningsvis att detta inte är ett stort problem för många som undervisar i naturvetenskap. 

Detta eftersom undervisningen naturligt växlar mellan tydliga instruktioner, handledning från 

lärare och friare former av elevstyrt arbete utan att påverkas av vilka tillvägagångssätt som olika 

forskningsresultat kommit fram till är det mest framgångsrika (Zhang 2016, s. 912). 

 

4 Metod  
 

I detta avsnitt beskrivs hur materialet till studien, det vill säga analysenheterna, har samlats in 

och hur de har analyserats. Analysenheterna som utgörs av riktiga laborationsinstruktioner som 

används i fysikundervisning på gymnasienivå, har tilldelats variabler, vilka i sin tur kan anta 

flera olika variabelvärden. 

 

I denna studie har en blandning av kvalitativ och kvantitativ analys tillämpats. Kvalitativ metod 

har använts för att kategorisera laborationsinstruktionerna. En kvalitativ textanalys kan ta olika 
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former. En form av kvalitativ textanalys är då innehållet ”systematiseras” (Esaiasson m.fl. 2009, 

s. 238). Detta kan göras enligt LeCompte (2000, s. 149) genom att hitta element i texten som 

tillhör en specifik kategori. På så sätt kan olika delar i texten tillhöra samma kategori och olika 

texter kan kategoriseras på ett systematiskt sätt. Det första steget för en systematisering är alltså 

att besluta vilka typer av kategorier som ska finnas med i analysen. En väl genomförd kvalitativ 

textanalys innebär enligt Elo & Kyngäs (2008, s. 112) att varje kategori beskriver texten som 

ska analyseras på ett väldefinierat och tillförlitligt sätt. Då kategorierna bestämts gäller det att 

avgöra vilka element av en text som faller under varje kategori och på ett tydligt sätt bestämma 

hur dessa element ska identifieras.  

 

Den huvudsakliga metoden för att analysera studiens resultat har dock varit kvantitativ. Då en 

kategorisering gjorts av en text kan en kvantitativ textanalys genomföras. De olika kategorierna 

kan ses som variabler av analysenheterna. Om analysenheternas variabler består av kvalitativa 

beskrivningar så betecknas detta som en ”nominalskala” (Löfgren 2014, s. 12). Löfgren skriver 

också att då en rangordning existerar mellan variablerna kallas det att variablerna är ordnade 

efter en ”ordinalskala”. Då resultaten skall presenteras kommer detta att göras med hjälp av 

frekvenstabeller med avseende på olika kategorier för att på så sätt presentera resultatet på ett 

tydligt sätt.  

 

För att bestämma om olika kategorier är beroende eller oberoende av varandra kan en path-

analys genomföras. En path-analys är en metod för att med symboler beskriva samband mellan 

olika observerade variabler (Eom & Arbaugh 2011, s. 64). Författarna introducerar i sin text de 

olika symbolerna som kan användas, t.ex. rektanglar för de observerade variablerna och pilar 

för att beskriva de observerade variablernas beroende av varandra. Enligt deras beskrivning har 

en pil i endast en riktning betydelsen att det finns ett beroende i endast en riktning, medan en 

pil som pekar i båda riktningar har betydelsen av att båda de observerade variablerna påverkar 

varandra. Variablerna i denna undersökning består i de olika kategoriseringarna som 

genomförts. 

 

4.1 Metod för insamling av empiri 
 

 Urvalsgrupp 
 

De laborationsinstruktioner som har analyserats i denna studie har samlats in från verksamma 

fysiklärare på gymnasiet. Det är således autentiska laborationsinstruktioner som används i 

aktuell undervisning.  

 

I urvalsgruppen ingick 82 lärare i fysik på gymnasiet. Lärarna valdes ut från sammanlagt 43 

olika gymnasieskolor, både kommunala och fristående. Urvalsgruppen delades i 3 olika grupper 

utifrån tidpunkten då de berörda lärarna kontaktades. I den första urvalsgruppen kontaktades 25 

lärare från 25 olika gymnasieskolor, i den andra kontaktades 32 lärare från 13 olika skolor och 

i den tredje och sista urvalsgruppen kontaktades 25 lärare från 5 olika skolor.  

 

Av pragmatiska skäl valdes lärare och skolor inte ut slumpmässigt, utan utifrån kravet att 

lärarnas e-postadresser skulle finnas angivna på skolornas webbsidor samt att lärarnas 

undervisningsämnen skulle framgå av webbsidorna. Detta var en nödvändig begränsning av 

urvalet, vilken medför en begränsning av möjligheten att generalisera resultatet från studien.  

 

Urvalsgruppen delades inte in i underkategorier utifrån variabler såsom lärarens antal arbetade 

år, huruvida det var kommunala skolor eller friskolor, undervisningsmetod eller elevgruppernas 
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storlek. Detta medför att undersökningen inte har kunnat dra slutsatser om hur resultatet 

påverkades av sådana ”bakomliggande variabler” (Esaisson m.fl. 2009, s.78). Studien tog 

däremot hänsyn till vilken fysikkurs som lärarna undervisade i och därför kunde slutsatser om 

resultatet utifrån denna bakomliggande variabel genomföras.  

 

 Forskningsetiska avvägningar 
 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer i humaniora och samhällsvetenskap 

(Vetenskapsrådet 2002, ss. 7-14) har tillämpats i denna studie enligt följande:  

 

Informationskravet 

I det informationsbrev (se Bilaga 1) som bifogades till alla lärare som tillfrågades om 

deltagande i studien förklarades studiens syfte och villkoren för deltagande. Det framgick att 

det var frivilligt att delta i studien, att de lärare som deltog hade möjlighet att när som helt 

avbryta sin medverkan samt hur man i sådana fall skulle gå tillväga för att avbryta sin 

medverkan. Utöver detta framgick även andra inslag som kan tänkas påverka lärarnas villighet 

att deltaga, såsom förväntad tidsåtgång för deltagandet och det faktum att den färdiga uppsatsen 

kommer att publiceras i det digitala arkivet DiVA under open access. 

 

Samtyckeskravet 

Som framgår ovan informerades alla tillfrågade lärare om att deltagande i studien var frivilligt. 

Samtycke inhämtades genom att lärarna endera uttryckligen tackade ja genom att svara på e-

postförfrågan eller genom att de skickade in det efterfrågade materialet. I båda fallen får det ses 

som en aktiv insats av deltagarna som tydligt visar på deras samtycke.   

 

Konfidentialitetskravet 

Laborationsinstruktionerna som användes i studien samlades in via e-post. De sparades sedan 

på en portabel usb-disk och raderades därefter från e-postkontot. I informationsbrevet framgick 

att lärarna när som helst och utan motivering hade möjlighet att avbryta sitt deltagande, vilket 

skulle medföra att de laborationsinstruktioner som de skickat in även skulle raderas från usb-

disken och från hela studien. Laborationsinstruktionerna tillfördes inte studien i sin helhet, men 

delar av dem återgavs i uppsatsen efter att ha avrapporterats så att ingen enskild avsändare 

kunde identifieras. Även detta förfarande förklarades tydligt för deltagarna i 

informationsbrevet.   

 

Nyttjandekravet 

De insamlade laborationsinstruktionerna har enbart använts för ett vetenskapligt syfte som var 

begränsat till den aktuella studien. Laborationsinstruktionerna får inte spridas till andra 

personer, företag eller myndigheter, vilket deltagarna underrättats om genom 

informationsbrevet.  

 

 Insamling av empiri 
 

En förfrågan om deltagande i studien skickades till lärarna i urvalsgruppen via e-post, där 

informationsbrev (se Bilaga 1) om medverkande i undersökningen bifogades. Varje lärare 

uppmanades bidra med alla laborationsinstruktioner som de använt i en av fysikkurserna som 

de undervisat i under höstterminen 2017. 

 

Lärarna som kontaktades i det första urvalet valdes ut från 25 olika kommunala gymnasieskolor. 

Av dessa 25 lärare svarade sammanlagt 13 lärare på förfrågan. 3 av lärarna tackade ja till 
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medverkan, 10 avstod från medverkan och 12 av lärarna svarade inte på förfrågan. I det andra 

urvalet skickades förfrågan till 32 lärare i fysik, vilka valdes ut från 13 olika skolor, både 

kommunala och fristående. Av dessa 32 lärare svarade sammanlagt 10 på förfrågan om att 

medverka. 5 lärare svarade ja till medverkan, 8 avstod från medverkan och 19 lärare svarade 

inte på förfrågan. I den tredje urvalsgruppen kontaktades 25 lärare i fysik från 5 olika skolor, 

både kommunala och fristående. Av dessa 25 lärare svarade 7 på förfrågan om att medverka. 2 

lärare svarade ja till medverkan, 5 avstod från medverkan och 18 lärare svarade inte alls. 

Sammanlagt tillfrågades 82 lärare i fysik om medverkan, av dessa var det 10 lärare som 

accepterade medverkan, 23 lärare som avböjde medverkan och 49 lärare som inte svarade på 

förfrågan om medverkan. Sammanlagt samlades 62 laborationsinstruktioner in från de 10 lärare 

som medverkade i undersökningen. 

 

Som framgår ovan valde många av de tillfrågade lärarna att inte medverka i studien. De flesta 

av lärarna som avböjde att medverka tackade nej utan vidare motivering. Bland de som angav 

ett skäl för att inte medverka var tidsbrist det vanligaste skälet, vilket kan ha att göra med att 

förfrågan skickades ut i samband med höstens nationella prov.  Ett fåtal av lärarna uppgav att 

de inte längre undervisade i fysik. För att kunna genomföra en mer omfattande studie med 

generaliserbara resultat hade ett större underlag naturligtvis varit önskvärt. Eftersom de 

deltagande lärarna skickade in så pass många laborationsinstruktioner ansågs det ändå som 

tillräckligt för att genomföra den planerade studien.  

 

4.2 Metod för att analysera empirin 
 

 Metod för bestämmande av frihetsgrader 
 

Följande metod är hämtad från Kurten-Finnäs (2008, s. 23). En laborations frihetsgrader 

bestämdes genom att identifiera 4 olika variabler. Variablerna som undersöktes var Problem, 

Material, Procedur och Svar. Laborationsinstruktionerna analyserades utifrån om de uppfyllde 

definitionerna för de olika variablerna, där definitionen för 

1. Problem motsvarades av att det i laborationsinstruktionen fanns en given fråga som 

laborationen skulle svara på. 

2. Material motsvarades av att materialet som skulle användas i laborationen var angivet 

i laborationsinstruktionen. 

3. Procedur motsvarades av att det i laborationsinstruktionen fanns ett angivet 

tillvägagångssätt att genomföra laborationen. 

4. Svar motsvarades av att lösningen eller svaret som laborationen ska komma fram till 

fanns angivet i laborationsinstruktionen. 

De 4 olika variablerna gavs två variabelvärden: Öppet eller Givet. Att variabeln hade värdet 

Givet betydde att variabeln fanns angiven i laborationsinstruktionen. Att variabeln hade värdet 

Öppet betydde istället att variabeln saknades i laborationsinstruktionen. Två undantag till dessa 

värden var då endast delar av materialet eller proceduren var angivet i laborationsinstruktionen. 

En laborations frihetsgrader kan bestämmas utifrån laborationsinstruktionens variabelvärden 

(Kurten-Finnäs 2008, s.23). Frihetsgrad 0 betyder att alla variabelvärden är Givet. Frihetsgrad 

1 betyder att alla variabelvärden är Givet utom Svar som har värdet Öppet. Frihetsgrad 2(A) 

innebär att Problem har värdet Givet, Material kan ha värdet Givet eller delvis Öppet, Procedur 

kan ha värdet Öppet eller delvis Givet och Svar har värdet Öppet. Frihetsgrad 2(B) betyder att 

endast variabelvärdet för Problem är Givet och resten av variabelvärdena är Öppet. Frihetsgrad 

3 betyder att alla variabelvärden är Öppet. En tabell utifrån variablerna och variabelvärdena 

visas nedan i Tabell 1. 
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Tabell 1. En laborations frihetsgrader (Kurten-Finnäs, 2008, s. 23) 

Frihetsgtrader Problem Material Procedur Svar 

0 Givet Givet Givet Givet 

1 Givet Givet Givet Öppet 

2(A) Givet Givet eller delvis 

Öppet 

Öppet eller delvis Givet Öppet 

2(B) Givet Öppet Öppet Öppet 

3 Öppet Öppet Öppet Öppet 

 

Laborationerna med frihetsgrader 0–1 kallas för sluten och laborationer med frihetsgrader 2–3 

kallas för öppna.  

 

 Metod för bestämmande av förutsättningar att utveckla förmågor 
 

För att kategoriserade förutsättningar som eleverna ges att utveckla förmågor utifrån 

laborationsinstruktioner skapades tydliga definitioner för vad varje förutsättning innebär. Dessa 

definitioner skapades med hänsyn till att det var just laborationsinstruktioner i textformat som 

undersöktes. Definitionerna skapades särskilt för denna undersökning och har inte inhämtats 

från någon tidigare använd modell eller metod. Definitionerna är därmed inte vedertagna, men 

har preciserats så tydligt som möjligt för att denna studie ska kunna relateras till andra studier 

inom forskningsområdet. 

 

I kursplanen för fysik på gymnasiet (Skolverket, 2017) anges det under ämnets syfte att eleverna 

ska ges förutsättningar att utveckla: 

 
 1. Kunskaper om fysikens begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse av hur 

dessa utvecklas. 

 2. Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade problem. Förmåga att reflektera 

över och värdera valda strategier, metoder och resultat. 

 3. Förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa experiment och observationer samt 

förmåga att hantera material och utrustning. 

 4. Kunskaper om fysikens betydelse för individ och samhälle. 

 5. Förmåga att använda kunskaper i fysik för att kommunicera samt för att granska och 

använda information. 

(Skolverket, 2017)  

 

Punkt 1 och 4 valdes bort eftersom de syftar till att eleverna ska utveckla sina kunskaper och 

inte förmågor. Därför är punkt 1 och 4 inte lämpliga att undersöka för att svara på 

undersökningens frågeställning. Punkt 5 valdes bort eftersom den är svår att undersöka genom 

att endast analysera skriftliga laborationsinstruktioner. Genom att endast undersöka 

laborationsinstruktioner begränsas att ”använda kunskaper i fysik för att kommunicera” till att 

eleverna får i uppgift att antingen diskutera något som sker under laborationen eller till att 

eleverna ska redovisa det de kommit fram till. Denna förmåga täcks bättre in igenom punkt 2 

där eleverna ska analysera ämnesrelaterade problem samt igenom punkt 3 som syftar på att 

eleven muntligen eller skriftligen ska redovisa arbetet och dess resultat. Den sista förmågan ”att 

granska och använda information” i punkt 5 syftar mestadels till att inhämta och granska olika 

texter, vilket sällan är något som sker under ett laborationstillfälle. Samma förmåga skulle även 

kunna tolkas som att eleverna ska granska och använda information som inhämtas ur själva 

experimentet, men detta beskrivs bättre av förmåga 3 där det står att eleverna ska ”reflektera 
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över och värdera valda strategier, metoder och resultat”. Därför valdes punkt 2 och 3 som 

relevanta för att besvara undersökningens frågeställning 

 

De olika förmågorna som finns givna i punkterna 2 och 3 ovan är: Analysera, Svara, Reflektera, 

Värdera, Planera, Genomföra, Tolka, Redovisa och Hantera. I skriften Alla kommentarer 

(Skolverket, 2017) för ämnet fysik på gymnasiet står det angående dessa förmågor att ”De går 

in i varandra och är beroende av varandra.” För att kunna kategorisera varje 

laborationsinstruktion utifrån dessa förmågor krävdes därför en avgränsning av innebörden att 

en elev ska ges förutsättning att utveckla en viss förmåga. För att förmågorna inte skulle 

överlappa med varandra, och på så sätt försvåra analysarbetet, avgränsades och tolkades därför 

vad som i denna studie menades med att eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågorna i 

punkterna 2 och 3 ovan.   

 

Analysera: Att analysera ett ämnesrelaterat problem kan tolkas som att problemet bryts ned i 

mindre delar och undersöks (Hult 2000, s.49). En laboration som utgår från ett ämnesrelaterat 

problem kan delas upp i följande delar: utförande, resultat, redovisning och diskussion. Det 

eleverna kan bryta ned i delar och undersöka är hur utförandet genomförts och de resultat som 

laborationen kommit fram till. Själva analysen kan sedan ses som diskussionen av dessa delar. 

Om utförandet eller resultatet ska undersökas så behöver det diskuteras, vilka olika sätt 

utförandet kan ske på, vad resultatet betyder och vilka slutsatser som kan dras från dessa. 

Följaktligen kan eleverna få förutsättningar att analysera ett ämnesrelaterat problem genom att 

i en laboration: 

• diskutera någon del av utförandet 

• diskutera resultat eller slutsatser. 

 

Svara: Att söka svar på ett ämnesrelaterat problem kan tolkas som att eleverna själva får komma 

fram till ett svar på en ämnesrelaterad fråga. I en laboration betyder detta att eleverna själva 

genom att genomföra laborationen ska komma fram till vad svaret på laborationens 

frågeställning är. Eleverna kan alltså få förutsättningar att söka svar på ett ämnesrelaterat 

problem i en laboration genom att: 

• det inte finns ett givet svar. 

 

Reflektera och Värdera: Att reflektera över och värdera valda metoder och strategier i en 

laboration kan tolkas som att metoderna och strategierna för att genomföra laborationen ska 

diskuteras på något sätt. Denna tolkning stöds av Högström, Ottander & Benckerts (2006, s. 

63) undersökning där flera lärare i studien återger att ett av deras mål varit eleverna skulle 

”tänka och reflektera över det laborativa arbetet”. Detta kan ske genom att eleverna får 

diskutera olika val av metoder och strategier för laborationen. Att reflektera över och värdera 

resultat i en laboration kan tolkas som att resultatet ska diskuteras. Detta sker ofta genom att 

resultatet diskuteras utifrån vilka slutsatser som kan dras från den genomförda laborationen. 

Detta påstående stämmer väl överens med vad Gunnarsson (2008, s. 44) skriver om 

instruktioner till eleverna. Hon beskriver att uppmaningar som att beskriva, förklara och fundera 

själva ger eleverna möjlighet till reflektion och diskussion. Alltså kan eleverna få 

förutsättningar att reflektera över och värdera valda metoder, strategier och resultat i en 

laboration genom att: 

• själva planera någon del av utförandet, 

• diskutera någon del av utförandet, 

• diskutera resultatet eller slutsatser. 
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Planera: Att planera experiment och observationer kan tolkas som att eleverna själva ska 

planera någon del i utförandet av laborationen. Att planera utförandet av laborationen innebär 

att antingen välja vilken metod eller vilket material som ska användas för att utföra 

laborationen. Alltså kan eleverna få förutsättningar att planera experiment och observationer 

genom att i en laboration: 

• själva planera någon del av utförandet. 

 

Genomföra: Att genomföra experiment och observationer kommer alla elever enligt 

definitionen för en laboration (se kapitel 3) få förutsättningar att utveckla vid 

laborationstillfällen. Denna förmåga faller under vad Hult (2000, s. 53) betecknar som 

hantverksskicklighet och är enligt honom något som alla elever utvecklar under ett 

laborationstillfälle. 

 

Tolka: Att tolka experiment och observationer kan tolkas som att någon slutsats ska dras utifrån 

laborationens resultat. Alltså kan eleverna få förutsättning att tolka experiment och 

observationer genom att i en laboration: 

• diskutera resultat eller slutsatser. 

 

Redovisa: Att redovisa experiment och observationer kan ske muntligen eller skriftligen vid ett 

laborationstillfälle. Alltså kan eleverna få förutsättningar att redovisa experiment och 

observationer genom att i en laboration: 

• muntligen eller skriftligen redovisa sitt arbete. 

 

Hantera: Att hantera material och utrustning kommer alla elever enligt studiens definition för 

en laboration (se kapitel 3.1) få förutsättning att utveckla vid laborationstillfällen. Även denna 

förmåga faller under vad Hult (2000, s. 53) betecknar som hantverksskicklighet och är enligt 

honom något som alla elever utvecklar under ett laborationstillfälle. 

 

Utifrån tolkningarna som gjorts av förmågorna ovan kan följande samband ses; om eleverna får 

förutsättningar att utveckla förmågan att 

• planera så får de även förutsättningar att utveckla förmågan att reflektera och värdera. 

• analysera så får de även förutsättning att utveckla förmågan att reflektera och värdera. 

• tolka så får de även förutsättning att utveckla förmågan att analysera. 

• tolka så får de även förutsättning att utveckla förmågan att reflektera och värdera. 

Slutsatserna som dragits ovan kan sammanfattas i nedanstående tabell: 

 

Tabell 2: Översikt över hur förutsättningarna att utveckla olika förmågor sammanfaller 

Instruktioner Analysera Planera Reflektera och Värdera Tolka 

Diskutera utförandet     

Diskutera resultat eller slutsatser     

Planera utförande     

 

För att kunna kategorisera laborationsinstruktionerna utifrån variabler valdes följande förmågor 

som variabler: Analysera, Svara, Reflektera och Värdera, Planera, Genomföra, Tolka, Redovisa 

och Hantera. Variablerna antog variabelvärdena 0 eller 1. Där 0 stod för att förmågan inte har 

förutsättning att utvecklas och 1 stod för att förmågan har förutsättning att utvecklas. Varje 

laboration ger eleverna förutsättningar att utveckla förmågorna Genomföra och Hantera, dessa 

var därför inte intressanta att använda som variabler i analys av laborationsinstruktionerna. Om 

någon av variablerna Analysera, Planera och Tolka har variabelvärde 1 så kommer även 
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Reflektera och Värdera ha variabelvärde 1 (se Tabell 2). Dessa variabler är i detta avseende 

beroende av varandra. Variabeln Reflektera och Värdera valdes inte ut för att undersökas. 

Variabelvärdet för Reflektera och Värdera kunde istället bestämmas utifrån om något av 

variabelvärdena för Analysera, Planera eller Tolka var 1. Variabelvärdena Analysera och Tolka 

är beroende av varandra. Därför begränsades variabeln Analysera till att bara ha variabelvärde 

1 då laborationens utförande diskuterades. Dessa begränsningar innebar att de variabler som 

analyserades var oberoende av varandra. För att hålla isär de oberoende från de beroende 

variablerna kommer de oberoende i resten av texten benämnas med obe och de beroende 

variablerna med ber. 

 

Då variablernas beroende togs hänsyn till (beroendet kan ses i Tabell 2) skedde följande:  

• variabelvärdet för Analyseraber var 1 om variabelvärdet för Tolkaobe eller Analyseraobe 

var 1, 

• variabelvärdet för Reflektera och Värderaber var 1 om variabelvärdet för Analyseraobe, 

Planeraobe eller Tolkaobe var 1. 

Nedan följer ett exempel för hur 5 olika laborationsinstruktioner kan kategoriseras: 

 

Tabell 3: Exempel på kategorisering av förutsättningar att utveckla förmågor 

Laborations- 

instruktion 

Analyseraobe Planeraobe Tolkaobe Analyseraber Reflektera 

och 

Värderaber 

L1 0 1 1 1 1 

L2 0 1 0 0 1 

L3 1 0 1 1 1 

L4 1 0 0 1 1 

L5 0 0 1 1 1 

 

Tabell 3 belyser sambandet att om någon av de oberoende variablerna Analyseraobe, Planeraobe 

eller Tolkaobe hade variabelvärde 1 blev variabelvärdet för Reflektera och Värderaber också 1. 

Tabell 3 visar även att variabelvärdet för Analyseraber blev 1 om någon av variablerna 

Analyseraobe eller Tolkaobe hade variabelvärde 1.  

 

Laborationsinstruktionerna analyserades utifrån följande oberoende variabler: Analyseraobe, 

Svaraobe, Planeraobe, Tolkaobe och Redovisaobe. Följande definitioner formulerades för att 

kategorisera laborationsinstruktionerna; variabelvärde 1 innebar för variabeln 

1. Analyseraobe att eleverna skulle diskutera någon del av utförandet av laborationen. 

2. Svaraobe att det inte fanns ett givet svar för laborationen. 

3. Planeraobe att eleverna själva fick planera någon del av utförandet av laborationen. Hela 

tillvägagångssättet för genomförandet av laborationen skulle alltså inte finnas utskrivet 

i laborationsinstruktionen. 

4. Tolkaobe att det i laborationsinstruktionen fanns givet att eleverna skulle diskutera 

resultatet eller laborationens slutsatser. 

5. Redovisaobe att det i laborationsinstruktionen fanns givet att eleverna muntligt eller 

skriftligt skulle redovisa sina resultat. 

 

 Metod för analys av korrelation 
 

I denna studie undersöktes korrelationen mellan två olika kategoriseringar av 

laborationsinstruktioner med hjälp av ett korrelationstest. I fallet då de två kategoriseringarna 
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är på nominalnivå så kan ett korrelationstest mellan de två kategoriseringarnas variabler göras 

med hjälp av en 𝜒2-analys (Körner & Wahlgren 2015, s. 163). 𝜒2-analysen går ut på att 

bestämma om den så kallade 𝐻0- eller 𝐻1-hypotesen stämmer. Om 𝐻0-hypotesen stämmer så 

innebär det att de båda kategoriernas variabler är oberoende av varandra. Om 𝐻1-hypotesen 

stämmer så innebär det att de båda kategoriernas variabler är beroende av varandra och 𝐻0-

hypotesen förkastas. Nedan beskrivs hur en 𝜒2-analys för en text generellt sett går till väga. 

 

Antag att en text eller ett material har kategoriserats på två olika sätt. Den första 

kategoriseringen gjordes genom att analysera texten enligt variablerna A1 och B1 och den andra 

kategoriseringen gjordes genom att analysera texten enligt variablerna A2 och B2. Eftersom de 

två respektive kategoriseringarna består av två variabler vardera så kan detta beskrivas med 

följande tabell (Körner & Wahlgren 2015, s. 164): 

 

Tabell 4: Fyrfältstabell över två kategoriseringar av en text. 

Variabler A2 B2 Totalt 

A1 𝑎 𝑏 𝑟1 = 𝑎 + 𝑏 

B1 𝑐 𝑑 𝑟2 = 𝑐 + 𝑑 

Totalt 𝑘1 = 𝑎 + 𝑐 𝑘2 = 𝑏 + 𝑑 𝑛 = 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑 

 

Nedan förklaras hur 𝑎, 𝑏, 𝑐 och 𝑑 givna i Tabell 4 bestäms: 

• 𝑎 står för med vilken frekvens variablerna A1 och A2 förekommer samtidigt, 

• 𝑏 står för med vilken frekvens variablerna A1 och B2 förekommer samtidigt, 

• 𝑐 står för med vilken frekvens variablerna B1 och A2 förekommer samtidigt, 

• 𝑑 står för med vilken frekvens variablerna B1 och B2 förekommer samtidigt. 

 

För att undersöka om det finns ett samband mellan variablerna i de olika kategoriseringarna 

utgår man ifrån vad som kallas för en 𝐻0-hypotes och en 𝐻1-hypotes. 𝐻0-hypotes innebär att 

det antas att variablerna A1 och B1 är oberoende av variablerna A2 och B2. 𝐻1-hypotesen 

används då 𝐻0-hypotesen förkastas och innebär att det motsatta antas stämma, d.v.s. att det 

finns ett samband mellan variablerna A1 och B1 och variablerna A2 och B2 För att beräkna om 

𝐻0-hypotesen är sann eller om den kan förkastas så beräknas först 𝜒2-värdet enligt formeln: 

𝜒2 =
(𝑎𝑑 − 𝑏𝑐)2

𝑟1 ∙ 𝑟2 ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2
∙ 𝑛. 

 

Det beräknade värdet 𝜒2-värdet jämförs sedan med ett kritiskt värde 3,84 (Körner & Wahlgren 

2015, s. 164). Det kritiska värdet kommer ifrån att tabellen som undersöks är en tabell med 2𝑥2 

variabler och med signifikansnivå på 5%. Med signifikansnivå menas med vilken sannolikhet 

som 𝐻0-hypotesen felaktigt förkastas och denna kan väljas utifrån med vilken säkerhet som 

analysen ska genomföras (Löfgren 2014, s. 80). Genom att välja en signifikansnivå på 5% finns 

det alltså en risk på lika många procent att 𝐻0-hypotesen felaktigt förkastas. Om 𝜒2 ≥ 3,84 så 

förkastas 𝐻0-hypotesen och 𝐻1-hypotesen antas stämma, d.v.s. att A1 och B1 beror på A2 och 

B2. Om däremot 𝜒2 < 3,84 så stämmer 𝐻0-hypotesen och A1 och B1 antas därför vara 

oberoende av A2 och B2. 
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5 Analys och resultat 
 

5.1 Laborationsinstruktionernas frihetsgrader 
 

Sammanlagt samlades 62 laborationsinstruktioner in för att undersökas. 

Laborationsinstruktionerna analyserades utifrån variablerna Problem, Material, Procedur och 

Svar. Nedan följer exempel genom citeringar ur laborationsinstruktionerna på hur deras 

variablers variabelvärden bestämdes. 

 

Problem. Vid en laboration där fritt fallande objekt undersöktes löd uppgiftsformuleringen ”Att 

bestämma tyngdaccelerationen g vid fritt fall.” En annan laboration handlade om kaströrelse 

där eleverna skulle ”Formulera en matematisk modell för längden på kaströrelsen och undersök 

denna genom att placera ett karbonpapper ovanpå ett vanligt vitt ark för att registrera 

nedslaget.” I båda dessa laborationer hade lärarna i sina laborationsinstruktioner angett för 

eleverna vilken frågeställning som ska besvaras och därför var variabelvärdet Givet. Inga 

laborationsinstruktioner som undersöktes hade variabelvärde Öppet. 

 

Material. I vissa av laborationsinstruktionerna som undersöktes var materialet som skulle 

användas i laborationen givna i listform, för en laboration där Ohms lag skulle undersökas fanns 

angivet att eleverna skulle använda följande: ”Spänningskub, resistor, multimeter*2, 

formelsamling, grafritande hjälpmedel(miniräknare)”. Andra laborationsinstruktioner hade 

angivit materialet löpande i texten, vilket t.ex. var fallet i en laboration gällande centralrörelse. 

I laborationsinstruktionen stod då ”Genom ett ihåligt rör träs en tråd i vars ändar det finns en 

lätt kork och en tyngre motvikt.” I båda dessa fall fanns det angivet i laborationsinstruktionerna 

exakt vilka material som behövdes för att genomföra laborationerna, variabelvärdet var därför 

Givet. I en av laborationerna skulle eleverna undersöka fjädersvängning och i 

uppgiftsformuleringen fanns det i texten implicit angivet att en fjäder och någon typ av vikt 

skulle användas. Senare i texten stod det ”Vilka materiel behövs för att göra undersökningen?” 

Eleverna fick alltså själva delvis välja vilka material som skulle användas för att svara på 

frågeställningen i laborationen, alltså var variabelvärdet delvis Öppet. I de fall där inget material 

var angivet i laborationsinstruktionen var istället variabelvärdet Öppet. 

 

Procedur. I en av de kortare laborationsinstruktionerna fanns endast följande skrivet: ”Din 

uppgift är att bestämma spåravståndet mellan spåren i cd-skivan. Detta spåravstånd utgör cd-

skivans ”gitterkonstant”. Till din hjälp har du en cd-skiva, en laser och en linjal.” I den 

beskrivna laborationsinstruktionen fanns inga anvisningar om hur laborationen skulle gå till 

väga och därför var variabelvärdet Öppet. I laborationsinstruktionen som nämndes tidigare om 

fjädersvängning fanns följande skrivet: ”Hur skall undersökningen läggas upp?”. Lite senare i 

instruktionerna fanns dock några tips till hur eleverna skulle gå till väga, t.ex. ”Häng upp fjädern 

i ett stativ eller i en vajer.” I detta fall var alltså delar av tillvägagångssättet för laborationen 

beskrivet och därför hade laborationsinstruktionen variabelvärdet delvis Givet. I de 

laborationsinstruktioner där hela tillvägagångssättet fanns beskrivet för eleverna att följa var 

istället variabelvärdet Givet. 

 

Svar. I alla de undersökta laborationsinstruktionerna så skulle eleverna själva komma fram till 

ett svar på laborationens problemformulering. Det fanns därför inga svar eller resultat givna i 

laborationsinstruktionerna som undersöktes. Alltså var variabelvärdet för samtliga 

laborationsinstruktioner som undersöktes Öppet. 
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Laborationsinstruktionerna analyserades utifrån deras frihetsgrader, vilka gavs de numeriska 

värdena 0–3. Laborationsinstruktionerna kunde analyseras utifrån sin helhet eller genom att 

undersöka laborationsinstruktionerna från kurserna fysik 1 och fysik 2 var för sig. Inga av de 

undersökta laborationsinstruktionerna hade frihetsgrad 0 eller 3 och därför har dessa utelämnats 

i resterande presentation av resultatet. Nedan (se Tabell 5-Tabell 7) presenteras resultatet från 

analysen av laborationsinstruktionernas frihetsgrader utifrån för kurserna fysik 1 och fysik 2 

respektive och gemensamt:  

 

Tabell 5: Frekvenstabell för frihetsgrader för laborationsinstruktioner i fysik 1 

Frihetsgrad Frekvens Relativ frekvens i % 

1 34 81 

2 8 19 

 

Tabell 6: Frekvenstabell för frihetsgrader för laborationsinstruktioner i fysik 2 

Frihetsgrad Frekvens Relativ frekvens i % 

1 15 75 

2 5 25 

 

Tabell 7: Frekvenstabell för frihetsgrader för laborationsinstruktioner i fysik 1 & fysik 2 

Frihetsgrad Frekvens Relativ frekvens i % 

1 49 79 

2 13 21 

 

Från resultatet som presenterats ovan i Tabell 5-Tabell 7 märks att de flesta 

laborationsinstruktionerna som undersöktes hade frihetsgrad 1. Skillnaderna mellan kurserna 

fysik 1 och fysik 2 var relativt små med differenser på ±6 procentenheter. 

 

5.2 Förutsättningar för att utveckla förmågor 
 

Förutsättningar för att utveckla förmågorna Analyseraobe, Svaraobe, Planeraobe, Tolkaobe och 

Redovisaobe analyserades för de 62 insamlade laborationsinstruktionerna. Metoden för hur 

variabelvärdena för variablerna Analyseraobe, Svaraobe, Planeraobe, Tolkaobe och Redovisaobe 

bestämdes åskådliggörs nedan med exemplifierande citat från de undersökta 

laborationsinstruktionerna. 

 

Analyseraobe. De flesta fall då eleverna skulle diskutera någon del i utförandet av laborationen 

handlade det om att eleverna skulle diskutera sina felkällor, eleverna fick då chans att diskutera 

hur valet av material eller metod kunde påverka deras laboration. Ett exempel där diskussionen 

inte skulle handla om felkällor var i en laboration om elektriska fält och laddade partiklar, där 

följande instruktion gavs till eleverna: ”Hitta ett sätt för att kunna rita ut fältlinjerna mellan de 

båda metallcylindrarna.” Eleverna skulle alltså modifiera en specifik del av utförandet av 

laborationen och de fick på så sätt förutsättning att diskutera hur detta skulle gå till. En annan 

laboration handlade om kraftmoment där det i laborationsinstruktionen var skrivet: ”Fundera 

på hur ni kan bestämma vikten av en kompis med hjälp av det material ni har till ert förfogande.” 

Även i detta fall skulle eleverna diskutera hur de skulle gå till väga för att utföra laborationen. 
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De givna exemplen gav eleverna förutsättning att utveckla förmågan Analysera och hade därför 

variabelvärde 1. 

 

Svaraobe: I alla de undersökta laborationsinstruktionerna så skulle eleverna själva komma fram 

till ett svar på laborationens problemformulering. Alltså gavs eleverna i samtliga 

laborationsinstruktioner förutsättning att utveckla förmågan Svara och variabelvärdet var därför 

för samtliga laborationsinstruktioner 1. 

 

Planeraobe: I en laborationsinstruktion där eleverna skulle bestämma densitet för några olika 

ämnen stod det i instruktionerna: ”Bestäm sedan föremålens massa och volym på lämpligt sätt”. 

Det var i denna laboration upp till eleverna att planera vilken metod de skulle använda för att 

genomföra laborationen. I en annan laborationsinstruktion där eleverna skulle undersöka en 

transformator var det enda som stod som instruktion: ”Ni skall hitta ett samband mellan antalet 

lindningsvarv (på primärspolen och sekundärspolen) och spänningen (över primärspolen och 

sekundärspolen).” I båda dessa laborationsinstruktioner var det upp till eleverna själva att 

bestämma metoder för att genomföra respektive laboration och i den senare var det även upp 

till eleverna att bestämma vilka material som behövde användas för att genomföra laborationen. 

Alltså hade båda laborationsinstruktionerna variabelvärde 1. 

 

Tolkaobe: I en laborationsinstruktion där eleverna fick i uppgift att undersöka Ohms lag fanns 

följande instruktion: ”Bestäm linjens riktningskoefficient k och tolka dess betydelse.” I en 

annan laborationsinstruktion fick eleverna undersöka medeldensiteten för olika träbitar. En av 

frågorna till i eleverna i laborationsinstruktionerna löd: ”Har det här träet homogen densitet?” 

I båda dessa fall fick eleverna diskutera hur deras uppmätta resultat stämde överens med 

teorierna bakom laborationerna för att på så sätt kunna dra lämpliga slutsatser och de hade 

därför variabelvärde 1. 

 

Redovisaobe: I flertalet av laborationsinstruktionerna fanns förtryckta tabeller som resultatet 

skulle redovisas i. I tabellerna fanns ett eller flera värden som eleverna själva skulle fylla i. I 

andra laborationsinstruktioner fanns det angivet att eleverna skulle lämna in en 

laborationsrapport skriftligen, i laborationsinstruktionen kunde det då t.ex. stå: ”Uppgiften 

redovisas i en skriftlig rapport”. I samtliga beskrivna fall gavs eleverna förutsättning att 

utveckla förmågan Redovisa och de hade därför variabelvärde 1. 

 

Resultatet för bestämmandet av hur många av de samtliga laborationsinstruktionerna som gav 

eleverna förutsättning att utveckla respektive förmåga, då variablerna är oberoende, redovisas 

nedan i Tabell 8: 

 

Tabell 8: Frekvenstabell för förutsättningar att utveckla förmågor utifrån 

laborationsinstruktioner med oberoende variabler 

Antal 

laborations- 

instruktioner 

Analyseraobe Svaraobe Planeraobe Tolkaobe Redovisaobe 

62 22 62 13 31 49 

100 % 35 % 100 % 21 % 50 % 79 % 

 

Enligt Tabell 8 gavs eleverna förutsättning att utveckla förmågan 

• Svaraobe i samtliga av de undersökta laborationsinstruktionerna, 

• Redovisaobe i de flesta av de undersökta laborationsinstruktionerna, 
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• Tolkaobe i hälften av de undersökta laborationsinstruktionerna, 

• Analyseraobe i ungefär var tredje av de undersökta laborationsinstruktionerna, 

• Planeraobe i ungefär var femte av de undersökta laborationsinstruktionerna 

Resultatet ovan kunde delas upp för respektive fysikkurs och detta presenteras nedan i Tabell 

9: 

 

Tabell 9: Frekvenstabell för förutsättningar att utveckla förmågor utifrån 

laborationsinstruktioner i fysik 1 och fysik 2 med oberoende variabler 

Kurs Antal 

laborations-

instruktioner 

Analyseraobe Svaraobe Planeraobe Tolkaobe Redovisaobe 

Fysik 

1 

42 16 42 8 21 35 

 100 % 38 % 100 % 19 % 50 % 83 % 

Fysik 

2 

20 6 20 5 10 14 

 100 % 30 % 100 % 25 % 50 % 70 % 

 

Enligt Tabell 9Tabell 8 gavs eleverna förutsättningar att utveckla förmågan 

• Analyseraobe lite oftare i kursen fysik 1 jämfört med fysik 2, 

• Svaraobe lika ofta i kurserna fysik 1 och fysik 2, 

• Planeraobe lite oftare i kursen fysik 2 jämfört med fysik 1, 

• Tolkaobe lika ofta i kurserna fysik 1 och fysik 2, 

• Redovisaobe oftare i kursen fysik 1 jämfört med fysik 2. 

 

Enligt exemplet som presenterades i Tabell 3 kunde sedan de oberoende variablerna användas 

för att bestämma de beroende variablerna. De slutliga resultaten för analys av förutsättningar 

att utveckla förmågor presenteras nedan i Tabell 10 & Tabell 11: 

 

Tabell 10: Frekvenstabell för förutsättningar att utveckla förmågor utifrån 

laborationsinstruktioner med beroende variabler 

Antal 

laborations- 

instruktioner 

Analyseraber Svaraobe Reflektera 

och värderaber 

Planeraobe Tolkaobe Redovisaobe 

62 39 62 45 13 31 49 

100 % 63 % 100 % 73 % 21 % 50 % 79 % 

 

Resultatet som presenteras i Tabell 10 är för de oberoende variablerna detsamma som 

presenteras i Tabell 8. Då beroendet mellan variablerna tagits hänsyn till visas att eleverna gavs 

förutsättningar att utveckla förmågan 

• Analyseraber i mer än hälften av de undersökta laborationsinstruktionerna, 

• Reflektera och värderaber i ungefär tre fjärdedelar av de undersökta 

laborationsinstruktionerna. 
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Tabell 11: Frekvenstabell för förutsättningar att utveckla förmågor utifrån 

laborationsinstruktioner i fysik 1 och fysik 2 med beroende variabler 

Kurs Antal 

laborations- 

instruktioner 

Analyseraber Svaraobe Reflektera 

och 

värderaber 

Planeraobe Tolkaobe Redovisaobe 

Fysik 

1 

42 27 42 30 8 21 35 

 100 % 64 % 100 % 71 % 19 % 50 % 83 % 

Fysik 

2 

20 12 20 15 5 10 14 

 100 % 60 % 100 % 75 % 25 % 50 % 70 % 

 

Resultatet som presenteras i Tabell 11 är för de oberoende variablerna detsamma som 

presenteras i Tabell 9. Då beroendet mellan variablerna tagits hänsyn till visas att eleverna gavs 

förutsättningar att utveckla förmågan 

• Analyseraobe lite oftare i kursen fysik 1 jämfört med fysik 2, 

• Reflektera och värderaber lite oftare i kursen fysik 2 jämfört med fysik 1. 

  

5.3 Korrelation mellan frihetsgrader och förutsättningar att utveckla förmågor 
 

I resterande del av texten diskuteras frihetsgrader och förutsättningar ofta tillsammans och 

därför kommer följande skrivsätt att användas; en variabel för frihetsgrader kommer ha 

beteckningen fri och en variabel för att bestämma förutsättningar för att utveckla förmågor 

kommer ha beteckningen för. 

 

Alla de undersökta laborationsinstruktionerna analyserades (se kapitel 5.1) och tilldelades 

frihetsgrader och de analyserades och kategoriserades även utifrån vilka förutsättningar som 

fanns att utveckla förmågor (kapitel 5.2). För att undersöka om en korrelation fanns mellan 

frihetsgrader och förutsättningar att utveckla förmågor sammanställdes resultatet för att visa 

vilka förmågor som gavs förutsättningar att utvecklas utifrån respektive frihetsgrad. De 

oberoende variablerna Analyseraobe,för, Svaraobe,för, Planeraobe,för, Tolkaobe,för och Redovisaobe,för 

jämfördes utifrån respektive laborationsinstruktions frihetsgrad och resultatet för detta 

redovisas i Tabell 12: 

 

Tabell 12: Frekvenstabell för förutsättningar att utveckla förmågor utifrån frihetsgrader 

Frihets-

grader 

 

Antal 

laborations-

instruktioner 

Analyseraobe,för Svaraobe,för Planeraobe,för Tolkaobe,för Redovisaobe,för 

1 49 18 49 0 25 42 

2 13 4 13 13 6 7 

 

För att bestämma samband mellan frihetsgrader och förutsättningar för eleverna att utveckla 

förmågor gjordes en analys av hur sambanden ser ut. Detta genomfördes med hjälp av:  

1. att jämföra definitionerna för de olika variablerna, 

2. en path-analys, 

3. en 𝜒2-analys.  

Definitionerna för de olika variablerna är hämtade från kapitel 4.2.1 och 4.2.2, metoden för 

path-analys beskrivs i kapitel 4 och metoden för en 𝜒2-analys beskrivs i kapitel 4.2.3. 
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Jämförelse mellan variablernas definitioner 

Eftersom inga laborationsinstruktioner hade frihetsgrad 0 innebar detta att inga av 

laborationsinstruktionerna hade ett givet svar, vilket motsvarades av att variabeln Svarafri för 

samtliga laborationsinstruktioner hade variabelvärde Öppet. Detta motsvarade att samtliga 

laborationsinstruktioner hade variabelvärde 1 för variabeln Svaraobe,för. Det fanns alltså ett 

direkt samband mellan frihetsgrad 0 och variabeln Svaraobe,för och därför undersöktes inte 

variabeln Svaraobe,för i vidare analys.  

• Alla laborationsinstruktioner med frihetsgrad 1 eller högre gav eleverna förutsättningar 

att utveckla förmågan att söka svar på ämnesrelaterade problem. 

 

Då definitionen för att bestämma variabeln Planeraobe,för (se kapitel 4.2.2) jämfördes med 

tillvägagångssättet för att bestämma variabelvärden för variablerna Materialfri och Procedurfri 

(se kapitel 4.2.1) så sågs ett samband mellan dessa. För att Planeraobe,för skulle anta 

variabelvärde 1 krävdes att någon del av utförandet av laborationen skulle bestämmas av 

eleverna. Antingen skulle eleverna planera någon del av utförandet själva (detta motsvaras av 

variabelvärdet Öppet eller delvis Givet för variabeln Procedurfri) eller skulle eleverna själva 

välja ut något av materialet (detta motsvaras av variabelvärdet Öppet eller delvis Öppet för 

variabeln Materialfri). Variabelvärde 1 för variabeln Planeraobe,för blev på så sätt ett sätt att 

identifiera om laborationsinstruktionen hade frihetsgrad 2 eller högre. Detta påstående styrktes 

av resultatet givet i Tabell 12, där samtliga laborationsinstruktioner med frihetsgrad 2 även hade 

variabelvärde 1 för variabeln Planeraobe,för. Enligt detta resonemang sågs ett direkt samband 

mellan laborationsinstruktioner med frihetsgrad 2 och variabelvärde 1 för variabeln 

Planeraobe,för.  

• Alla laborationsinstruktioner med frihetsgrad 2 eller högre gav eleverna förutsättningar 

att utveckla förmågan att planera experiment och observationer. 

 

Path-analys av variablerna 

I analysen av förutsättningar att utveckla förmågor visades hur variabeln Analyseraber,för var 

beroende av variablerna Analyseraobe,för och Tolkaobe,för (se kapitel 4.2.2). Enligt exemplet i 

Tabell 3 visades att alla laborationsinstruktioner med variabelvärde 1 för variablerna 

Analyseraobe,för eller Tolkaobe,för även hade variabelvärde 1 för variabeln Analyseraber,för. Detta 

beroende kan beskrivas enligt följande path-analys: 

 

 
Figur 1: Path-analys för beroende mellan Analysera och Tolka 

 

Pilarna i path-analysen som visas i Figur 1 representerar att om variabelvärdet är 1 för den 

variabel som pilen utgår ifrån så kommer även variabelvärdet vara 1 för den variabel som pilen 

pekar på. Tidigare beskrivna samband som funnits i detta delkapitel mellan frihetsgrader och 

elevernas förutsättningar att utveckla förmågor tillsammans med de samband som beskrivs i 

Tabell 2 kan användas för att göra en path-analys av dessa samband. Path-analysen presenteras 

nedan i Figur 2: 
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Figur 2: Path-analys för frihetsgraderna 0-3 och förutsättningar att utveckla förmågor 

 
Path-analysen ovan visar att Analyseraber,för och Redovisaber,för är de enda förmågorna som inte 

har några direkta samband med frihetsgraderna. Istället gjordes en 𝜒2-analys för att bestämma 

om det fanns ett samband mellan dessa och frihetsgraderna. För att göra detta behövdes först 

laborationsinstruktionerna analyseras utifrån hur de beroende variablerna var fördelade med 

avseende på frihetsgrader. Detta genomfördes och resultatet användes sedan för att skapa 

följande tabell:  

 

Tabell 13: Frekvenstabell för förutsättningar att utveckla förmågor utifrån frihetsgrader 

Variabler Analyseraber,för Redovisaobe,för Totalt 

Frihetsgrad 1 32 42 74 

Frihetsgrad 2 7 7 14 

Totalt 39 49 88 

  

𝜒2-analys 

Tabell 13 analyserades med hjälp av en 𝜒2-analys (se kapitel 4.2.3) för att bestämma 

korrelationen  𝜒2. Med hjälp av värdena givna i Tabell 13 gavs att 

 

𝜒2 =
(32 ∙ 7 − 42 ∙ 7)2

39 ∙ 49 ∙ 74 ∙ 14
∙ 88 ≈ 0,218. 

 

Eftersom 𝜒2 < 3,84 så kunde inte 𝐻0-hypotesen avfärdas, d.v.s. variablerna Analyseraber,för och 

Redovisaobe,för var oberoende av frihetsgraderna 1 och 2. Detta innebar att Analyseraber,för och 

Redovisaobe,för kunde antas förekomma med lika stor sannolikhet oberoende av om det var en 

laborationsinstruktion med frihetsgrad 1 eller 2 som undersöktes. 
 

6 Diskussion 
 
6.1 Metoddiskussion 
 
Av pragmatiska skäl undersöktes endast skriftliga laborationsinstruktioner i denna studie. Om 

hela laborationstillfället hade undersökts skulle tidsåtgången till insamling av material varit 

betydligt större och det hade medfört att ett färre antal laborationer kunde ha undersökts. 
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Eftersom endast skriftliga laborationsinstruktioner undersöktes kunde flertalet 

laborationsinstruktioner samlas in och ett kvantitativt resultat presenteras. Genom detta 

tillvägagångssätt togs varken de instruktioner som gavs muntligen av läraren eller rådande 

praxis vid de olika laborationstillfällena i beaktning. Därför bör inte alltför långtgående 

slutsatser dras av undersökningsresultaten och studien skulle med fördel kunna kompletteras 

med andra undersökningar, vilka tar hänsyn till sådana aspekter av laborationsinstruktioner och 

omständigheter. 

 

 Bestämmande av frihetsgrader 
 

Om syftet med denna studie hade varit att kartlägga till vilken grad laborationer är öppna eller 

slutna i fysik på gymnasie-nivå hade det varit bättre att både undersöka lärarnas muntliga och 

skriftliga instruktioner. I en studie gjord av Gunnarsson på årskurs 7-elevers laborativa arbete i 

NO skriver hon om hur eleverna får både muntliga och skriftliga instruktioner för att genomföra 

laborationerna (2008, s. 115). Gunnarsson beskriver även hur lärarnas muntliga instruktioner 

ofta förklarar hur laborationen ska genomföras, steg för steg. Även om Gunnarssons studie inte 

undersökt laborationernas frihetsgrader, visar studien ändå hur viktigt det är att undersöka både 

lärarnas skriftliga samt muntliga instruktioner då en laborations frihetsgrad ska bestämmas. 

Förutom att lärarens instruktioner till eleverna direkt påverkar en laborations frihetsgrad, 

skriver Kirschner, Sweller & Clark (2006, s. 79) att vilket sätt som instruktionerna ges på och 

har en direkt inverkan på elevernas kunskapsutveckling. Detta innebär att denna studies resultat 

blir till viss grad begränsad men eftersom studien genomförts på så pass många 

laborationsinstruktioner kan den ändå ge en uppskattning på hur vanligt det är med öppna 

respektive slutna laborationer i fysikundervisningen på gymnasiet. 

 

Metoden för att bestämma frihetsgrader valdes för att den gav mer information om 

laborationsinstruktionerna än de fyra nivåerna för ett undersökande arbetssätt (se kapitel 3.2). 

Båda dessa metoder hade kunnat användas för att bestämma om en laboration är öppen eller 

sluten och till vilken grad. Det visade sig dock genom resultatet som beskrivits i kapitel 5.3 att 

metoden för att bestämma frihetsgrader för laborationsinstruktioner skulle kunna omdefinieras 

och ändå åstadkomma samma resultat som uppnås i Tabell 8. Metoden som beskrivs i Tabell 1 

skulle kunna förändras genom att variablerna Materialfri och Procedurfri byts mot variabeln 

Planeraobe,för. På så sätt skulle frihetsgraderna 2(A) och 2(B) kunna komprimeras till 

frihetsgraden 2, vilken bestäms av om någon del av laborationens utförande får planeras av 

eleverna. Då denna omdefiniering av variablerna för bestämmande av frihetsgrader gjorts 

motsvarar det samma sak som beskrivits i kapitel 3 som undersökande arbetssätt. Variablerna 

för ett undersökande arbetssätt motsvaras av bekräftande, strukturerad, vägledd och öppen. 

Denna undersökning hade således kommit fram till samma resultat om metoden för att 

bestämma om laborationen har ett undersökande arbetssätt hade använts. 

 

 Bestämmande av förutsättningar att utveckla förmågor 
 

En av undersökningens frågeställningar var: Vilka förmågor ger de skriftliga 

laborationsinstruktionerna eleverna förutsättningar att utveckla? För att bestämma med vilken 

metod denna fråga ska besvaras måste först följande tre frågor beaktas: 

1. Vilka förmågor ska undersökas? 

2. Vad är det som ger eleverna förutsättningar att utveckla dessa förmågor i en laboration? 

3. Hur kan de två ovanstående frågorna besvaras genom att endast undersöka skriftliga 

laborationsinstruktioner? 
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Fråga 1 besvaras delvis av undersökningens syfte. Där står det att förmågorna ska hämtas från 

ämnets syfte i kursplanen för fysik på gymnasiet. I kapitel 4.2.2 motiverades att endast punkt 2 

och 3 valdes ut att undersökas ur ämnets syfte. Vidare delades punkt 2 och 3 in i mindre delar 

för att undersökas vidare. Dessa uppdelningar av förmågorna är baserade på hur 

kunskapskraven för fysikkurserna är uppbyggda. Kunskapskraven är de nationella mål som 

eleverna i kursen ska uppnå och i dessa återfinns förmågorna eleverna i ämnets syfte ska 

utveckla. I kunskapskraven står det t.ex. att eleverna ska ”söka svar på frågor”, att de 

”analyserar […] problem”, ”planerar […] experiment”, ”tolkar […] resultat”, ”utvärderar […] 

metoder” och ”motiverar […] slutsatser” (Skolverket, 2017). Fördelen med att fragmentera 

punkt 2 och 3 i mindre delar blev därför att de uppdelningar som gjordes till stor del 

återspeglade hur kursplanen tolkar förmågorna. En nackdel med detta sätt att dela upp punkt 2 

och 3 är att helheten av förmågorna som finns i respektive punkt inte återspeglas. Ett försök till 

att åtgärda detta gjordes i kapitel 5.2 i och med att en path-analys av variablerna gjordes. I denna 

path-analys beskrivs hur variablerna är beroende av varandra. Det som path-analysen visar är 

att de fragmenterade förmågorna som plockats ur punkt 2 och 3 har flertalet samband med 

varandra, t.ex. har förmågan att tolka samband med förmågan att analysera och förmågan att 

planera har samband med förmågan att reflektera och värdera. Dessa exempel visar på hur de 

utvalda delarna hänger ihop med varandra och på så sätt även hur punkterna 2 och 3 inte är helt 

oberoende av varandra. Fråga 2 bygger till stor del på hur fråga 1 har tolkats. Denna 

undersökning valde att dela upp förmågorna i punkt 2 och 3 i mindre delar och därför kunde 

varje del analyseras för sig och de uppdelade förmågornas förutsättningar bestämmas. I och 

med att punkt 2 och 3 delades upp i mindre gjorde detta att komplexiteten för dessa punkter 

minskade. Istället för att betrakta hela punkt 2 eller 3 och bestämma förutsättningar för att dessa 

skulle kunna utvecklas hos eleverna så kunde istället de mindre delarna betraktas var och en för 

sig. Följden av detta var att det blev betydligt enklare att analysera det insamlade materialet och 

bestämma vilka förmågor som hörde till vilka analysenheter. Furtak m.fl. delade i sin 

undersökning upp de undersökta förmågorna i fyra domäner och tilldelade varje domän ett antal 

beskrivningar (2012, s. 309). Dessa beskrivningar av förmågorna användes sedan för att 

kategorisera deras undersökta analysenheter, detta är ett liknande tillvägagångssätt som använts 

i denna undersökning och som beskrivits i kapitel 4.2.2. Fråga 3 innebar att svaren till de två 

första frågorna kunde snävas ned och anpassas till denna studies insamlade material. Vad 

innebar t.ex. att eleverna ska få förutsättningar att analysera ett problem, planera ett experiment 

eller tolka ett resultat då endast skriftliga laborationsinstruktioner undersöktes? Detta gjordes 

genom att utgå från definitionerna för varje förmåga som presenterades i kapitel 4.2.2 och 

exemplifieras i kapitel 5.2. 

 

Furtak m.fl. (2012, s. 302) har i en studie undersökt följande två saker var för sig: vilken 

kognitiv förmåga eleverna utvecklar och till hur stor del arbetet leds av läraren respektive 

eleverna. Författarnas första kategorisering beskriver vilka förmågor som eleverna får utveckla 

och den andra i vilken grad en laboration kan klassas som öppen eller sluten. Förmågorna som 

Furtak m.fl. beskriver delas in i fyra ”domäner”, nämligen domänen för ”procedur”, den 

”epistemiska”, den ”konceptuella” och den ”sociala” domänen (Furtak m.fl. 2012, s. 305). 

Exempel på vad som faller under de olika domänerna är för procedur ”Utförandet av 

vetenskapliga procedurer”, för den epistemiska att ”Dra slutsatser baserat på bevis”, för den 

konceptuella att ”Framkalla studenternas idéer/mentala modeller” och för den sociala att 

”Arbeta tillsammans” (Furtak m.fl. 2012, s. 309). Modellen som Furtak m.fl. använder i sin 

studie används för att jämföra skillnader mellan lärar-ledd och elev-ledd undervisning. Om 

deras metod hade använts i denna studie skulle skillnader mellan slutna och öppna laborationer 

kunna undersökts genom att se vilka domäner som förekommer och med vilken fördelning. Då 

endast skriftliga laborationsinstruktioner undersöktes i denna studie skulle det behövts göras 



 

23 

 

avgränsningar av domänerna då inte hela laborationsprocessen tagits hänsyn till. Därför skulle 

inte resultatet haft en särskilt hög validitet. Denna studie använde sig istället av en liknande 

men mer anpassad metod för att besvara undersökningens frågeställningar. Den metod som 

användes i denna studie är anpassad till den svenska läroplanen redan i sitt syfte, medan Furtak 

m.fl. modell är mer generell och inte anpassad efter en specifik läroplan. En annan metod för 

att undersöka hur en laboration kan kategoriseras utifrån vilka kognitiva förmågor eleverna 

utvecklar beskrivs av Zacharia m.fl. (2015, ss. 260-261). Författarna delar in en laboration i 

fem faser och flertalet del-faser för att specificera vilka förmågor som eleverna utvecklar vid 

ett laborationstillfälle. Metoden beskriven av Zacharia m.fl. är heller inte tydligt anpassad efter 

förmågorna som finns i den svenska kursplanen för fysik och valdes därför inte till att användas 

i denna studie.  

 

 Analys av korrelation 
 

En 𝜒2-analys användes för att bestämma korrelation mellan två kategoriseringar på 

nominalnivå. Frihetsgrader som kan anta de numeriska värdena 0–3 har en ordning och är därför 

variabler på ordinalnivå. Variablerna för bestämmande av förutsättningar att utveckla förmågor 

är däremot kvalitativa till den formen att de inte innehar någon inbördes ordning mellan sig och 

är därför variabler på nominalnivå. Då en 𝜒2-analys användes för att bestämma om det fanns 

en korrelation mellan frihetsgrader och förutsättningar att utveckla förmågor så fick 

frihetsgraderna 0–3 ses som variabler på nominalnivå, d.v.s. att ingen ordning togs hänsyn till. 

𝜒2-analysen gav alltså inte någon information om ordning men kunde däremot bekräfta eller 

förkasta om det fanns ett samband mellan variablerna. 

 

6.2 Resultatdiskussion 
 

 Till vilken grad är laborationer i fysik på gymnasiet öppna eller slutna? 
 

Att ingen av de undersökta laborationsinstruktionerna i denna studie hade frihetsgrad 0 

indikerar att det på gymnasienivå bara förekommer laborationer där svaret på laborationens 

frågeställning eller problemformulering inte är känt för eleverna innan laborationen börjat. 

Gunnarsson (2008, ss. 115-116) beskriver att årskurs 7-elever även i sina laborationer ska lösa 

något typ av problem eller svara på en frågeställning. Inget i Gunnarssons studie tyder på att 

frihetsgrad 0 skulle förekomma i lägre årskurser än gymnasiet. Gunnarssons studie har dock 

endast genomförts på 3 olika elevgrupper (2008, s. 85) och har därför låg generaliserbarhet vad 

gäller att uttala sig om frihetsgrader för laborationer på grundskolan. Hennes studie kan dock 

ge en inblick i elevernas arbete med laborationer i lägre årskurskurser än gymnasiet. Hennes 

studie kan även försöka förklara varför inte svaret på laborationernas frågeställning ges till 

eleverna i förväg. En av lärarna som intervjuas berättar t.ex. att målet med laborationerna är att 

eleverna ska lösa så mycket av uppgiften själva som möjligt (Gunnarsson 2008, s.115). Det 

verkar därför vara mot den intervjuade lärarens syfte och mål med laborationen att ge eleverna 

svaret i förväg på hur de ska lösa uppgiften eller problemet i fråga. Detta kan vara en av 

förklaringarna till avsaknaden av frihetsgrad 0 i denna undersökning. I en studie av Högström 

(2009, s. 40), där han ingående studerat 11 olika laborationer, framgick det att eleverna oftast 

skulle följa ett tydligt tillvägagångssätt för att uppnå ett förväntat resultat, som dock ej getts till 

eleverna i förväg. Precis som i Gunnarsons och Högströms studier verkar ett av målen för 

lärarna med laborationerna i denna undersökning vara att eleverna ska komma fram till ett svar 

med laborationen. Frågan är vad som skulle hända om istället laborationerna gått ut på att 

bekräfta eller falsifiera redan ställda hypoteser, d.v.s. att eleverna redan innan laborationen 

börjar vet vad de ska komma fram till. Om eleverna redan innan laborationen påbörjats får veta 
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svaret på en frågeställning skulle de kunna planera sin undersökning med detta i åtanke. Syftet 

och målet med laborationen skulle då skifta fokus från att komma fram till ett okänt svar till att 

bestämma hur svaret ska kommas fram till. Alltså borde rimligtvis laborationens tyngd 

förflyttas från laborationens resultat till laborationens utförande. Detta skulle i så fall innebära 

en typ av laboration som helt frångår definitionerna för att bestämma en laborations 

frihetsgrader, såsom beskrivits av t.ex. Kurten-Finnäs (2008, s. 23) i kapitel 3.2.  

 

Resultatet från denna undersökning indikerar även att öppna laborationer inte har fått något 

större genomslag i fysikundervisningen på de skolor som deltagit i denna undersökning. Det 

amerikanska National Research Council är en av förespråkarna till att undervisning i 

naturvetenskap ska ske i mer öppna former (Zhang, 2016, s. 898) och i Sverige ställer sig t.ex. 

Skolverket positiva till öppna laborationer på sin hemsida (Skolverket, 2018c). Detta till trots 

att flertalet forskare påpekat forskning som genomförts och diskuterat för de positiva följderna 

av öppna laborationer inte baserats på bevis från empirisk forskning (Zhang, 2016, s. 898). De 

som förespråkar öppna laborationer menar på att eleverna utvecklar förmågor till större grad 

vid öppna än vid slutna laborationer och motståndarna menar istället att eleverna utvecklar 

bättre kunskaper vid slutna än vid öppna laborationer (se kapitel 3.3). Att Skolverket ställer sig 

positiva till öppna laborationer verkar därför som att deras syn på elevers lärande är sett ur ett 

perspektiv där elevernas utveckling av förmågor ställs i fokus, istället för att främst fokusera på 

elevernas kunskapsutveckling. 

 

 Vilka förmågor ger laborationsinstruktionerna eleverna förutsättningar att 
utveckla?   

 

Denna studie visade att det var en mindre andel skriftliga instruktioner till eleverna om att 

redovisa sina resultat för laborationerna som undersöktes i kursen fysik 2 jämfört med fysik 1 

(se Tabell 9). I sin studie visar Gunnarsson (2008, ss. 119-120) på hur elever lägger stort fokus 

på laborationens instruktioner då laborationer genomförs. Om läraren har som mål att öva 

elevernas förmåga att redovisa sina resultat och slutsatser behöver detta alltså tydligt framgå 

genom laborationens instruktioner. Denna koppling mellan lärarens tydliggörande av sina mål 

och elevernas möjlighet att uppnå dessa har visats stämma genom flertalet studier enligt 

Högström, Ottander & Benckert (2006, s. 63). Alltså pekar denna undersökning mot att 

laborationer i fysik 1 har ett större fokus på att utveckla elevernas förmåga att redovisa sina 

laborationer än i fysik 2. Detta skulle implicera att i den senare fysikkursen får eleverna större 

möjlighet att lägga tid på att utveckla andra förmågor än just förmågan att redovisa experiment 

och observationer. Toothacker (1983, s. 519) förespråkar att eleverna innan de ens satt sin fot i 

en laborationssal ska ha genomgått en teoretisk kurs i hur en laboration ska genomföras. Enligt 

Toothacker övar eleverna i en sådan kurs både hur en laboration genomförs samt hur eleverna 

redovisar resultatet av en laboration. I gymnasiet finns flera kurser där laborationer ingår som 

en del av undervisningen, t.ex. fysik, kemi och biologi (Skolverket 2017, 2018a, 2018b). En 

introduktionskurs i laborationer skulle därför inte bara påverka laborationer i fysik utan även 

andra ämnen. Om eleverna redan innan de ska genomföra laborationer i sina ordinarie kurser 

hade goda förkunskaper om hur de ska genomföra och redovisa en laboration skulle detta 

troligen ge dem större utrymme kunna utveckla andra förmågor som t.ex. att reflektera och 

analysera. 

 

Enligt resultatet som presenterades i Tabell 11 fick eleverna i hälften av samtliga 

laborationsinstruktioner förutsättningar att utveckla förmågan att tolka experiment och 

observationer samt i över hälften av laborationsinstruktionerna förutsättningar att reflektera och 

värdera valda strategier, metoder och resultat. I studien gjord av Högström (2009, s. 40), där 
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han undersökt laborationer i grundskolans senare år, fann han att det i instruktionerna förekom 

”en tyngdpunkt i naturvetenskapliga begrepp, samtidigt fanns det inte mycket stöd för att 

eleverna skulle tänka och reflektera.” Då denna studies resultat jämförs med citatet taget ur 

Högströms studie verkar eleverna få färre förutsättningar att tolka och reflektera under 

laborationer i grundskolans senare år jämfört med elever på gymnasiet. Furtak m.fl. (2012, s. 

323) kommer i sin studie fram till hur viktigt det är att engagera eleverna i att skapa, utveckla 

och motivera olika förklaringar av naturvetenskapen då detta främjar elevernas lärande. Alltså 

pekar denna studie mot att laborationer på gymnasiet har kommit en bit på vägen men att det 

fortfarande finns mycket att vinna på, vad gäller elevernas lärande i naturvetenskap, om de gavs 

mer utrymme till att tolka, reflektera och värdera olika delar av laborationerna. Eftersom 

elevernas lärande är tätt kopplad till lärarens mål med laborationen (Högström, Ottander & 

Benckert 2006, s. 63) verkar det därför rimligt att det redan i lärarens instruktion till eleverna 

tydligt framgår att eleverna behöver tänka och reflektera över olika frågor under laborations 

gång. 

 

Enligt Tabell 8 gav endast en femtedel av samtliga laborationsinstruktioner eleverna 

förutsättningar att utveckla förmågan att planera observationer och experiment. Det var alltså 

sällan som eleverna själva fick planera någon del av utförandet vid laborationstillfällena. En 

förklaring till varför så är fallet skulle kunna vara det Hult (2000, s. 26) beskriver då han återger 

att det finns studier som visar att det för många elever är svårt att både fundera på vad de har i 

händerna under laborationen samtidigt som de ska fundera på hur det hänger ihop med teori 

samtidigt. Det Hult beskriver kan jämföras med resultatet från metastudien gjord av Furtak m.fl. 

(2012, s. 324) där de visar att det effektivaste sättet att påverka elevernas lärande i en positiv 

riktning är genom att ha en viss lärarhandledning samtidigt som eleverna får styra delar av 

laboration själva istället för att följa en traditionell form av undervisning eller genom att låta 

eleverna få styra helt själva. Enligt denna studies resultat samt genom det som beskrivits av 

Hult och Furtak m.fl. så är det viktigt att eleverna får tillräckligt med stöd från läraren i de fall 

då eleverna får förutsättningar att planera någon del av laborationen själva. Om de inte får det 

så riskerar de att fokusera på andra saker och mista ett bra tillfälle att fördjupa sin förståelse om 

laborationens syfte och mål. 

 

 Finns ett samband mellan laborationernas frihetsgrad och vilka förmågor som 
eleverna får förutsättning för att utveckla? 

 

Resultatet av undersökningen (se kapitel 5.3) visade att slutna laborationer endast gav 

förutsättningar att utveckla en förmåga, medan öppna laborationer gav förutsättningar att 

utveckla tre. Om endast elevernas förutsättningar att utveckla förmågor i en laboration betraktas 

verkar därför öppna laborationer stämma bättre överens med de syften som finns i kursplanen 

för fysikämnet på gymnasiet (Skolverket, 2017). Detta resultat stämmer väl överens med de 

forskningsresultat som förespråkar öppna laborationer, vilka hävdar att fler av elevernas 

kognitiva förmågor utvecklas vid öppna jämfört med slutna laborationer (Furtak m.fl. 2012, ss. 

322–323). En intressant fråga är huruvida det är fördelaktigt att utveckla en jämfört med flera 

förmågor samtidigt under en laboration. Ju fler förmågor som eleverna ska utveckla desto större 

krav ställs på eleven under laborationen. Det borde rimligtvis finnas en gräns för hur många 

förmågor som kan ges förutsättningar till att utvecklas innan det blir till elevens nackdel. Hult 

(2000, s. 15) skriver angående detta att det har visat sig ofördelaktigt att en laboration har flera 

syften samtidigt, istället är det stor risk att inget av dessa syften uppnås. Denna fråga hänger 

tätt samman med en mer generell diskussion kring öppna laborationer som förs av forskare. I 

öppna laborationer ges elever mycket frihet och ansvar. Forskning visar att elever därigenom 

utvecklar sin motivation och andra förmågor (Zhang 2016, s. 901). De forskare som är skeptiska 
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mot öppna laborationer pekar istället på forskning som stödjer att elevers kunskapsutveckling 

ökar vid slutna laborationer (Kirschner, Sweller & Clark 2006, s. 79). Frågan om huruvida 

öppna eller slutna laborationer ska användas i undervisningen verkar därför till stor del handla 

om vilket perspektiv på lärande som är viktigast att lägga tyngd på, eftersom det finns forskning 

som stödjer båda lägrens ståndpunkter. 

 

7 Slutsatser och förslag till vidare forskning 
 

Hult (2000, s. 39) påpekar att han i många artiklar och böcker som han tagit del av saknar en 

tydlig koppling mellan laborationer och den utbildningsplan som de är en del av. Hult menar 

alltså att forskning om laborationer ofta ser till laborationer som egna öar med svag eller ingen 

koppling till de mål som finns i kursplaner och styrdokument. Denna studie har redan i sitt syfte 

tagit avstamp i kursplanen för fysik (Skolverket, 2017) och har därmed till viss del tagit hänsyn 

till den kritik som Hult framfört. Däremot kan denna studie inte påstå sig anammat Hults kritik 

till fullo då endast en del av kursplanen tagits hänsyn till och inte styrdokumenten i sin helhet. 

 

Denna undersökning kan inte dra slutsatser om vilka förmågor eleverna verkligen utvecklar, 

eftersom endast skriftliga laborationsinstruktioner har undersökts. Elevernas utveckling av 

förmågor skulle i sådana fall behöva mätas och jämföras. Det hade utifrån sådana resultat varit 

möjligt att dra slutsatser om vad som påverkar och ger förutsättningar för att förmågorna ska 

utvecklas. Denna undersökning, tillsammans med en som mäter elevernas utveckling av 

förmågor (t.ex. genom Wang m.fl. (2015, s. 663) metod att bedöma elevers kognitiva förmågor) 

skulle kunna dra slutsatser om vilka faktorer i laborationsinstruktionerna som påverkar 

elevernas utveckling av förmågor. Förutom att undersöka frihetsgrader skulle ett av Hults 

(2000, s. 48) sju syften med laborationer, vilket är att skapa intresse och motivation hos 

eleverna, även kunna undersökas. Detta skulle också kunna vara en faktor för elevernas 

utveckling av förmågor och kring detta skriver Zhang (2016, s. 901) om hur just motivation och 

intresse påverkas positivt då eleverna genomför öppna laborationer. 

 

Den svenska läroplanen bygger till stor del på elevernas utveckling av förmågor i de olika 

ämnena. Detta stämmer väl överens med synen som forskare med en positiv inställning till 

öppna laborationer har och som menar att denna form av laborativ undervisning leder till att 

elevernas olika förmågor utvecklas till större grad än för slutna laborationer. Denna studie 

efterlyser därför att en nationell kartläggning över laborationers frihetsgrader i den svenska 

skolan genomförs. Om en sådan studie genomfördes kan andra studier jämföras med resultatet 

från en sådan kartläggning för att på så sätt dra slutsatser kring hur elever i svenska skolor 

påverkas av öppna eller slutna laborationer. Utifrån sådana resultat kan en diskussion föras om 

till vilken grad svenska elever gynnas eller hämmas av öppna laborationer. En diskussion kring 

denna fråga skulle även kunna synliggöra diskussionen bland yrkesverksamma lärare idag och 

öka medvetenheten kring öppna laborationer. 

 

Avslutningsvis pekar denna undersökning på att öppna laborationer hittills har fått ett svagt 

genomslag i fysikundervisningen på de skolor som medverkat i undersökningen. Öppna 

laborationer är ändå ett populärt koncept, vilket märks på olika sätt t.ex. genom den breda 

inquiry-based teaching-trenden som mycket forskning bedrivs kring. I svensk skola märks detta 

t.ex. genom att Skolverket uppmärksammar de positiva effekterna av öppna laborationer 

(Skolverket, 2018c). Denna undersökning har dock visat att det finns frågetecken kring hur stort 

genomslag öppna laborationer har fått i fysik på gymnasiet och vilka förmågor laborationerna 

ger elever förutsättningar att utveckla. 
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