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Sammanfattning 

 

Syftet med undersökningen är att jämföra elevers förståelse i fysikämnet efter en laboration 

respektive en demonstration, samt att undersöka elevers uppfattningar om laborationer och 

demonstrationer. Som grund till arbetet har olika kunskapstest, en enkätundersökning och 

korta lärarintervjuer använts. Undersökningen genomfördes på 56 elever i grundskolans 

senare år. Resultaten visar att både laborationer och demonstrationer bidrar till att elever 

skaffar sig en förståelse för de moment som bearbetas i undervisningen. Dock kan det vara 

nödvändigt att som lärare välja den metod som lämpar sig bäst till varje 

undervisningssituation och tänka på att demonstrationer måste planeras väl för att uppnå 

syftet med dem. Vidare har undersökningen visat att elever uppfattar att de lär sig mycket av 

både laborationer och demonstrationer men att det är roligast med laborationer. Elever 

uppfattar även båda metoderna som mycket viktiga i fysikundervisningen och att de ökar 

förståelsen mycket av texten i läroboken. 

 

 

Nyckelord: demonstration, elev, förståelse, laboration, undervisning, uppfattning
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1 INLEDNING 

Som blivande Ma - No lärare kommer jag att använda mig mycket av laborativ undervisning 

som till exempel laborationer och vetenskapliga demonstrationer i min undervisning. Idén om 

detta examensarbete växte fram allteftersom jag funderade på vad jag skulle vilja skriva om, 

som verkligen kan komma till nytta både för mig och mina kollegor i mitt kommande yrke.  

 

Under min praktik, då jag undervisat i exempelvis fysik, har jag upplevt att många elever ser 

laborationer som ett sätt att slippa jobba och därför tycker att det är roligt att laborera. När de 

laborerade arbetade eleverna oftast i grupper och därför var det alltid, enligt min uppfattning, 

några som bara kunde ”åka med” genom laborationerna utan att själva behöva anstränga sig. 

Frågan är om de ändå lärde sig något av laborationerna eller om tiden var bortkastad för dem.  

 

Min tanke är att det kanske i sådana tillfällen är bättra att läraren väljer en demonstration och 

att alla elever observerar istället för att själva laborera. Samtidigt förlorar man då det moment 

där eleverna får vara aktiva i undervisningen, vilket skulle kunna hämma elevers lärande. 

Mortimer & Scott (2003) menar att ett av de utmärkande dragen hos konstruktivister är att de 

talar för att inlärning kräver ett aktivt deltagande från eleverna.  

 

Möjligheten att få undersöka dessa funderingar har motiverat mig till detta examensarbete och 

jag tror även att alla lärare som arbetar inom dessa ämnen kan ha nytta av de resultat som 

undersökningen kan ge. För min egen del så hoppas jag att det kommer att hjälpa mig mycket 

i min kommande undervisningsplanering eftersom jag hoppas få en inblick i elevers 

uppfattningar inom området och vilket arbetssätt som ger dem störst förståelse i olika 

fysikmoment. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

 

1.1.1 Syfte 

Syftet med arbetet är att jämföra elevers förståelse i fysikämnet efter en laboration respektive 

en demonstration, samt att undersöka elevers uppfattningar om laborationer och 

demonstrationer. 

 

1.1.2 Frågeställningar 

Denna undersökning vill därför ge svar på följande frågeställningar: 

• Skiljer sig elevers förståelse för några moment i fysikämnet utifrån om de har 

laborerat eller fått en demonstration av läraren? 

• Skiljer sig förståelsen hos eleverna, utifrån om de har laborerat eller fått en 

demonstration, i olika årskurser? 

• Vilka uppfattningar har elever om laborationer och demonstrationer? 

 

1.2 Bakgrund 

Här presenteras en sammanfattning av den kunskap jag anser viktig för att få en grund till det 

område som undersökningen bearbetar.  

 

1.2.1 Definition av viktiga begrepp för undersökningen 

 

Laborativ undervisning …, metoder för undervisning och inlärning med stöd av 

experiment och försök, vanligen i naturvetenskapliga ämnen.  

 

Laboration …, praktiskt naturvetenskapligt arbete, experiment, vanligen i 

undervisningssyfte. 

 

Experiment …, prövning av en hypotes, teori eller konstruktion för att om möjligt 

bekräfta eller vederlägga den. 

 

(Nationalencyklopedin 2008-11-06) 
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Demonstration…, åskådlig förevisning och förklaring av föremål e.d. el. av praktisk 

metod…”  

 

 (Nationalencyklopedin, s.275) 

 

1.2.2 Vad säger styrdokumenten? 

Styrdokumenten, som består av läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 

och fritidshemmet (Lpo 94) och kursplaner för de olika ämnena, utgör en helhet som ska styra 

och stödja all personal som arbetar inom skolväsendet. I läroplanen finns speciella mål och 

riktlinjer att följa för att ge en önskad kvalitetsutveckling i skolan och för att alla elever ska 

ges samma möjlighet att uppnå de mål som skolan ska sträva mot. Kursplanerna utgör det 

nationella uppdraget för utbildningen i de olika ämnena som ska ingå i undervisningen. Det 

finns specifika kursplaner för varje ämne/ämnesområde. Nedan följer det jag anser viktigt för 

min undersökning ur styrdokumenten. 

 

 Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

 

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Skolan skall sträva 

efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. 

 

Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta 

och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. 

 

Eleverna skall få möjligheter att ta initiativ och ansvar. De skall ges förutsättningar 

att utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och lösa problem. 

 

Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete måste 

inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där 

dessa former balanseras och blir till en helhet. 

 

 Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra en grund för undervisningen. 
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Skolan skall sträva efter att varje elev… lär sig att utforska, lära och arbeta både 

självständigt och tillsammans med andra. 

 

(Lpo 94, Skolverket 2008-09-23) 

 

En viktig del av den naturvetenskapliga verksamheten karaktäriseras av den 

experimentella metod som kännetecknas av att hypoteser prövas med hjälp av 

observationer och experiment. Detta sätt att arbeta genomsyrar även de 

naturorienterande ämnena. 

 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret 

Eleven skall 

– ha insikt om växelspelet mellan utveckling av begrepp, modeller och teorier å ena 

sidan och erfarenheter från undersökningar och experiment å den andra 

 

– ha insikt i olika sätt att göra naturen begriplig, som å ena sidan det 

naturvetenskapliga med dess systematiska observationer, experiment och teorier 

liksom å andra sidan det sätt som används i konst, skönlitteratur, myter och sagor 

 

Bedömningens inriktning 

… elevens förmåga att identifiera och lösa problem genom iakttagelser, experiment 

och reflektion skall beaktas. 

 

(Kursplanen för naturorienterande ämnen, Skolverket 2008-09-23)   
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1.3 Litteraturgenomgång 

Här presenteras den litteratur som jag anser vara betydelsefull för denna undersökning.  

 

1.3.1 Kort historik 

Idag är det laborativa arbetet en central del i undervisningen inom de naturvetenskapliga 

ämnena. Arbetssättet har dock alltid förmedlat en tveksamhet mellan syftet att lära ut det 

redan etablerade naturvetenskapliga innehållet och syftet att låta eleverna tänka kritiskt och 

undersöka själva. Det först nämnda syftet kan lätt leda till att eleverna endast svarar på 

förutbestämda frågor till laborationen och följer fasta anvisningar för att genomföra uppgiften 

som de fått, medan friheten som ges i det andra syftet kan medföra att eleverna blir helt 

bortkomna i uppgiften. De förstår inte vilka metoder de ska använda sig av och vet inte vilka 

frågor de ska ställa (Strömdahl 2002). Under 1960- talet låg tyngdpunkten inom metodiken på 

det laborativa arbetet och det undersökande arbetssättet, dvs. på det först nämnda syftet.  

Under den senaste tiden har dock forskarna tonat ner betydelsen av att använda sig av 

laborativt arbete för att ge förklarande exempel, visa en demonstration eller bekräfta en 

hypotes och istället lyft upp betydelsen av den fria laborationsformen med hypoteser och 

modellbyggande i den naturvetenskapliga processen. Tyngdpunkten har alltså genom tiden 

flyttats från den så kallade produktaspekten till processaspekten (Ekstig 1990). Det betyder 

även att tyngdpunkten har flyttats från ett sätt att lära sig naturvetenskapen till ett annat sätt. 

Dimenäs (2001) diskuterar de olika sätten. Det ena handlar om ”lärande som alltså främst 

fokuserar på det proceduriella”, vilket innebär att både lärare och elever främst fokuserar på 

det konkreta experimentet. Det blir då både utgångspunkten och objektet för lärande. 

Motsatsen handlar istället om ”lärande som öppnar för utgörande av innehåll”. Här utgör 

experimentet istället endast ett belysande exempel till fenomenet som studeras. 

 

Strömdahl (2002) menar att det finns indikationer på att populariteten och förtroendet för 

laborationer och praktiskt arbete ökar. En förklaring är att utan naturen själv så är inte 

naturvetenskapen någonting, vilket även didaktiker som ställer sig kritiska till laborationer 

håller med om. En annan förklaring kan vara att undervisande lärare är övertygade om att det 

undersökande arbetssättet skapar ett intresse för ämnena. Det uppmuntrar även eleverna att 

tänka kritiskt och visar på olika metoder att söka kunskap. 
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Ett undersökande arbetssätt uppmuntrar till en allmänt kritisk hållning och ger en 

metod att söka kunskap, som också är användbar i andra sammanhang. (s.97) 

 

Författaren menar vidare att man dock tror att den avgörande orsaken är att lärare av tradition 

ofta använder skollaborationerna för att visa på forskarnas arbete i sina laboratorier. För att 

lära sig naturvetenskap läggs därför tyngdpunkten idag på att experimentera, testa hypoteser 

och iaktta. Förståelsen blir bättre om eleverna själva får se och avgöra om något är sant eller 

falskt.  

 

1.3.2 Undersökande metoder 

Då man läser litteratur om laborativt arbete så kommer man i kontakt med både ordet 

laboration, experiment, klassrumsdemonstration etc. Det kan ibland vara svårt att uppfatta vad 

författarna egentligen menar och vad som till exempel skiljer en laboration från ett 

experiment. Utifrån definitionen som redovisades tidigare i texten, det vill säga att en 

laboration är ett praktiskt naturvetenskapligt arbete, experiment, som vanligen förekommer i 

undervisningssyfte, så har jag därför valt att uppfatta det som att experiment och laboration 

har samma innebörd. De används alltså endast som synonymer till varandra i litteraturen. 

Även Lassen Törn & Svensson (2007) menar att man utifrån svenska ordboken kan sätta ett 

likhetstecken mellan att experimentera och laborera. 

 

Slår man upp ordet laborera läser man ”utföra experiment, experimentera”. Svenska 

ordboken menar alltså att man laborerar när man experimenterar och 

experimenterar när man laborerar. (s.13) 

 

Dimenäs & Sträng Haraldsson (1996) menar att begreppet ”undersökande metoder” skulle 

vara bättre att använda istället för experiment och laborationer som uppmuntrar att fokus i 

arbetet hamnar alldeles för mycket på de praktiska momenten.  Begreppet ”undersökande 

metoder” ses istället som ett samlingsnamn på aktiviteter som ska ge eleverna större möjlighet 

till att reflektera och på så sätt kunna utveckla förståelse för företeelser och enstaka fenomen. 

Författarna menar att aktiviteterna som tillhör begreppet undersökande metoder även i större 

utsträckning kan få eleverna att förstå helheter och sammanhang. 
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Sjöberg (2000) menar att praktiskt arbete kan ha många olika syften i den naturvetenskapliga 

undervisningen, vilket även medför att många olika ord används i sammanhanget. Det enda 

gemensamma man kan nämna är att eleverna med hjälp av material och utrustning kan 

inhämta egna erfarenheter. 

 

”En rad ord används för att beskriva det praktiska arbetet inom naturvetenskaperna: 

experiment, försök, utförande, undersökning, övning, projekt, demonstration.” 

(s.395) 

 

Författaren beskriver vidare de utmärkande syftena på följande sätt. Syftet med 

skolexperiment handlar ofta om att eleverna ska göra några väl tillrättalagda försök där de 

sedan utifrån sina observationer får möjlighet att dra en slutsats. Det kan även användas för att 

visa att ett teoretiskt samband stämmer i praktiken, vilket förhoppningsvis gör att eleverna 

lättare kommer ihåg vad de lärt sig. Syftet med andra typer av försök kan vara att eleverna ska 

kunna använda sig av den teoretiska faktan i de praktiska experimenten, vilket motiveras av 

den pedagogiska anledningen att faktan kan tillämpas i praktiken. 

 

”Experiment kan visa att naturvetenskapliga ämnen handlar om verkligheten; man 

kan motverka att eleverna tycker att skolans naturvetenskapliga ämnen präglas av 

ren abstraktion och teoretisering… Praktiskt arbete kan också lära eleverna att lita 

på sina egna observationer…” (s.394) 

 

Enligt Thorén (1999) bör eleverna lära sig, att oberoende om arbetet med undersökningar och 

experiment sker i små grupper eller om läraren demonstrerar, så ska en hypotes ställas innan 

arbetet genomförs. Eleverna får då formulera vad de tror kommer att hända innan de gör sina 

observationer och drar slutsatser. Om kunskap och förståelse ska kunna utvecklas så är 

efterarbetet i form av sammanfattning och dokumentation av det man fått fram även en 

nödvändig process. Denna leder läraren genom att gemensamt i gruppen sammanställa de 

olika erfarenheter, tankar och slutsatser som framkommit. 

 

Som även tidigare nämnts så är det laborativa arbetet en central del av den naturvetenskapliga 

undervisningen. Ekstig (1990) formulerar sig enligt nedan. 
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”Laborativt arbete är centralt i all naturvetenskaplig undervisning. Det låter 

eleverna delta i undersökningar i vilka de får tänka själva och dra sina egna 

slutsatser. Det ger eleverna konkreta inlärningserfarenheter i vilka de kan utveckla 

nya idéer och relatera begrepp och teorier till data som de själva samlat.” (s.105) 

 

Han menar vidare att det laborativa arbetet kan motiveras utifrån fyra olika argument: 

 

1. Naturvetenskapen innehåller sammansatta teoretiska sammanhang som är väldigt 

svåra att förstå för elever om de inte själva får tillfälle att hantera föremålen i 

verkligheten. 

2. Elever får möjligheten att uppskatta och medverka i det naturvetenskapliga 

arbetssättet. 

3. Med hjälp av laborativt arbete kan elever samla erfarenheter som kan användas i 

allmänna fall. 

4. Elever tycker det är roligt att vara aktiva och arbeta praktiskt vilket leder till 

motivation och ökat intresse för de naturvetenskapliga ämnena. 

 

1.3.3 Laboration 

Ekstig (1990) menar att det finns flera olika sätt för läraren att genomföra en laboration. 

Läraren måste innan genomförandet välja i vilken grad lektionen ska vara styrd. Han har 

kategoriserat det laborativa arbetet utifrån de fyra argumenten som presenterades ovan och 

resultatet följer nedan:  

 

1. Verifikation och deduktion 

2. Induktion 

3. Orientering mot den naturvetenskapliga processen 

4. Orientering mot teknisk färdighet 

5. Explorativ inriktning 

(s.106) 

 

Den verifierande laborationen ger eleverna ganska mycket struktur i arbetet och ledning 

från läraren. Den används oftast efter muntliga genomgångar och diskussioner för att illustrera 

begrepp, principer, och lagar och är den mest använda formen av laborativt arbete.  
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”Många elever klarar inte ostrukturerade instruktioner och behöver få veta vad de 

är ute efter i det laborativa arbetet.” (s.107) 

 

Den induktiva laborationen ligger som första moment inom ett område och ger därför 

eleverna möjlighet att genom egna erfarenheter bilda principer, begrepp och lagar. Styrningen 

från läraren ligger på liknande nivå som hos den verifierande laborationen.  

 

Orientering mot den naturvetenskapliga processen grundar sig på den aktuella 

utvecklingsriktningen inom didaktiken, nämligen att ge eleverna en inblick i den 

naturvetenskapliga processen samtidigt som den ska ge kunskaper om de naturvetenskapliga 

lagarna. 

  

”I denna brukar innefattas: observation, klassificering, experiment, mätning, 

tolkning av data, slutledning, förutsägelse, operationella definitioner, 

modellkonstruktioner, variabelkontroll. Vid varje laboration kan en eller flera av 

dessa kategorier tillämpas.” (s.107) 

 

Orientering mot teknisk färdighet är den kategori av laborativt arbete som tränar elevers 

koordination mellan hand och öga. För att utveckla denna förmåga krävs träning i form av 

laborativt arbete istället för att endast se läraren utföra ett experiment.  

 

Den explorativa inriktningen ger eleverna tillfälle att själva organisera sitt arbete och lösa 

problem. Problemet med denna form av laborativt arbete är att lyckas hålla eleverna effektiva 

och motiverade till uppgiften. Många uppfattar den dock som väldigt stimulerande så det är 

viktigt att även denna form tillämpas åtminstone någon gång per år. 

 

Beroende på vilken form av laboration läraren har tänkt sig att genomföra, så måste eleverna i 

någon form bli förberedda inför laborationen. Utan förberedelser är oftast laborationen helt 

betydelselös för eleverna. 

 

De måste få veta varför de ska utföra laborationen och vad de väntas kunna få ut av 

den. (s.108) 
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Ibland kan det vara svårt för eleverna att förstå anvisningarna så det är viktigt med tydliga 

instruktioner. Är det svårt att arrangera apparaturen så kan det vara en fördel att läraren 

monterar en uppställning på katedern så eleverna kan se hur den ska plockas ihop. 

 

Efter laborationen är det viktigt att följa upp arbetet med någon form av analys där resultat 

och slutsats av laborationen framkommer. Det kan göras till exempel genom en diskussion, en 

muntlig eller skriftlig presentation. På det sättet bekräftas den kunskap som eleverna skaffade 

sig under laborationen samtidigt som den sätts in i kursens sammanhang. 

 

1.3.4 Klassrumsdemonstration 

Ekstig (1990) menar att klassrumsdemonstrationer fångar elevers uppmärksamhet på ett 

effektivt sätt och är därför en av lärarnas viktigaste arbetsmetoder. Den belyser på ett effektivt 

sätt ett nyckelbegrepp och påbörjar en process mot fortsatt inlärning. Viktigt att komma ihåg 

är att demonstrationer inte får ersätta laborationer i undervisningen, utan att det endast är ett 

bra komplement till laborativt arbete. 

 

Det finns många frågor som läraren måste fundera över innan han/hon bestämmer sig för 

vilken undervisningsstil som ska användas i undervisningen. 

 

• Först bestäms avsikten med demonstrationen. Vad är det pedagogiska målet och vad 

ska eleverna lära sig? 

• Utifrån målet utses sedan den bästa formen för undervisningen. Passar en laboration 

eller en demonstration bäst? 

• Blir valet en demonstration så måste läraren bestämma om det ska vara ett induktivt 

eller ett deduktivt försök. 

• Har eleverna redan en teoretisk kännedom av fenomenet eller är experimentet 

elevernas första kontakt med det? 

•  Är avsikten att belysa ett begrepp, att stimulera tänkande, att svara på en fråga eller 

att sammanfatta? 
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Ekstig (1990) menar vidare att syftet med klassrumsdemonstrationer är följande: 

  

• Att initiera tänkande 

• Att illustrera begrepp, principer, och lagar 

• Att besvara uppkomna frågor 

• Att sammanfatta kursavsnitt 

• Att anknyta till vardagserfarenheter 

• Att påvisa tekniska tillämpningar 

 

Författaren menar att när en demonstration visas för en grupp elever för första gången, så 

kommer eleverna att känna ett behov av en förklaring. Det blir särskilt tydligt om 

demonstrationen ger en överraskande effekt. Det kan också vara så att demonstrationen 

utmanar elevers tidigare föreställningar vilket ofta sätter igång tankeverksamheten hos dem. 

För att illustrera begrepp, principer och lagar så är demonstrationen det naturliga 

tillvägagångssättet. Det finns dock en risk att eleverna uppfattar demonstrationen på ett annat 

sätt än vad läraren har tänkt sig. Det är därför viktigt att läraren ställer frågor till eleverna där 

eventuella missuppfattningar om demonstrationen i så fall upptäcks och kan förklaras. Om 

eleverna kommer med en hypotes eller idé under en lektion så måste läraren fundera om det 

kanske går att visa med ett experiment. Det är bra om det i så fall går att genomföra strax efter 

hypotesens formulering. Elevernas intresse av experimentet är oftast mycket större om de 

själva har föreslagit det. För att både sammanfatta och/eller introducera ett kursavsnitt så kan 

experiment med fördel användas. Det förstärker elevers förståelse av nyckelbegrepp och 

viktiga samband mellan enheter. Om en vardagslivserfarenhet sätts in i sitt sammanhang så 

kan det även ge eleverna en aha-upplevelse vilket är mycket viktigt för elevernas förståelse. 

Genom att ge eleverna exempel på tekniska konstruktioner från vardagen som till exempel 

glasögon, gitarr och mikrovågsugn, så kan också deras förståelse för naturvetenskapen 

stärkas. 

 

Ekstig (1990) menar vidare att en demonstration kräver yrkesskicklighet och ställer därför 

höga krav på läraren. Det krävs att man har förmågan att följa en planering samtidigt som man 

ska kunna improvisera. För att syftet med en demonstration ska uppnås så krävs därför 

noggranna förberedelser och ett väl genomfört arbete av läraren. 
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”Det gäller att presentera ett konkret fenomen, att fånga elevernas uppmärksamhet, 

att ställa frågor, att tänka på tempot i demonstrationen och mycket annat.” (s.97) 

 

Man kan uppnå syftet med demonstrationen på olika sätt. Vid en demonstration av till 

exempel en lag så är det bra om eleverna förstår syftet redan i början av lektionen. Har man 

däremot som avsikt att framförallt fånga elevernas nyfikenhet så kan det vara bättre att spara 

med att avslöja syftet tills efter demonstrationen, då många elever redan själva har upptäckt 

syftet.  

 

Efter demonstrationen är det viktigt att läraren kollar att alla har förstått syftet och att 

resultaten framkommit. Det är också viktigt att det finns gott om tid kvar till att analysera 

experimentet i form av till exempel en väl strukturerad diskussion med eleverna. Hur analysen 

utformas av läraren beror däremot helt på vilket syfte demonstrationen hade. 

 

För att eleverna ska få förståelse för ett nytt begrepp så krävs oftast mer än en demonstration 

av fenomenet. För att belysa fenomenet från flera håll kan man komplettera den första 

demonstrationen med andra som belyser samma fenomen. Det hjälper eleverna att lättare 

förstå begreppet. 

 

1.3.5 Fördelar och nackdelar 

 

”De flesta av de i skolan använda läroböckerna beskriver experiment och det är 

självklart att dessa ska förverkligas, antingen som lärardemonstrationer eller som 

laborationer. Dessutom finns till flera av läroböckerna särskilda lärarhandledningar 

som innehåller beskrivningar av lämpliga experiment till varje avsnitt.” (Ekstig 

1990, s.100) 

 

Men ofta ställs frågan om praktiskt arbete är mer effektivt än vanlig undervisning. Sjöberg 

(2000) menar att det egentligen inte finns något tydligt svar på denna fråga utan att man måste 

ställa den mot undervisningens mål och syfte för att kunna besvara den. Forskning som gjorts 

inom området menar att svaren är rätt så självklara. Praktiskt arbete är den mest effektiva 

metoden om målet med undervisningen är att eleverna ska lära sig praktiska färdigheter, 

experimentella metoder eller endast stärka sitt självförtroende genom att de själva märker att 
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de kan undersöka okända fakta. Är däremot målet med undervisningen att eleverna ska lära 

sig vetenskapens begrepp och teorier, så är det väldigt tveksamt att metoden med praktiskt 

arbete är speciellt effektivt. Proven som eleverna skriver testar ofta endast den teoretiska 

kunskapen och därför kan det laborativa arbetet anses som onödigt jobb och slöseri med 

elevernas tid. I dessa fall är det alltså inte alls säkert att laborativt arbete stimulerar till lärande 

hos eleverna.  

 

Andrée (2007) skriver i sin doktorsavhandling att det finns flera studier som har gjorts i 

elevers arbete och lärande i NO - klassrummet. Något som särskilt studerats och kritiserats är 

laborationer. De tidigare studierna visar nämligen att eleverna inte lär sig det som syftet med 

laborativt arbete i NO - undervisningen egentligen handlar om.   

 

”Flera studier pekar på att elever inte lär sig det som laborationer sägs vara 

avsedda att handla om, som att ställa frågor som undersöks med hjälp av experiment 

(jfr Millar, 1998). Laborationen handlar snarare om att den studerande ska 

producera ett rätt svar och en snygg rapport (Beach, 1999).” (s.22-23) 

 

”Laborativt arbete i NO-undervisningen har i tidigare forskning kritiserats för att 

elever inte utvecklar vare sig ett naturvetenskapligt skrivande (jfr Knain, 2005) eller 

naturvetenskapliga sätt att skapa teori och dra slutsatser av observationer (t.ex. 

Beach, 1999; Millar, 1998; Wickman & Östman, 2002).” (s.155) 

 

Resultatet av Andrées doktorsavhandling överensstämmer med ovan nämnda citat men den 

visar samtidigt på att laborationspraktiken möjliggör en annan naturvetenskaplig bildning för 

eleverna. Genom att de får öva på att arbeta laborativt utvecklas elevers skicklighet inom 

området och de får i viss mån även en introduktion till en naturvetenskaplig 

kunskapsbildning. 

 

”I laborationen lär sig eleverna bemästra olika tekniker och redskap (t.ex. filtrering, 

destillering och brännare). Eleverna lär sig också att hantera redskap som 

labbrapportinstruktioner och labbrapportalgoritmen. Att kunna bemästra dessa 

redskap kan vara väsentligt för elevernas fortsatta deltagande i naturvetenskapliga 

undervisningspraktiker”. (s.155) 
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Dimenäs & Sträng Haraldsson (1996) menar dock att under laborationer och experiment 

ligger fokus i undervisningen alldeles för mycket på de praktiska momenten. Eleverna får ett 

väldigt litet utrymme att formulera egna tankar och åsikter och läraren har alltför sällan tid att 

systematiskt sammanfatta och jämföra hypoteser med resultat. Strömdahl (2002) håller med 

om dessa åsikter då han skriver om att många studier visar på att laborationer och praktiskt 

arbete i undervisningen, ofta stärker uppfattningen om att naturvetenskapen endast är en 

samling fakta som är omöjlig att ifrågasätta. Det motarbetar syftet om att eleverna ska bli 

hjälpta med att upptäcka sammanhang och tänka kritiskt genom laborationerna. Vidare menar 

Thorén (1999) att om allt ska fungera under en undersökning eller ett experiment så krävs en 

noggrann planering av läraren. I de flesta läroböcker finns därför en mycket utförlig 

instruktion som eleverna kan följa steg för steg. Tyvärr resulterar denna instruktion till att 

eleverna uppnår det som läraren har tänkt sig utan att ens behöva tänka så mycket på vad de 

egentligen gör. Resultaten av Gunnarsson (2008) avhandling stärker detta då den visar att 

syftet med laborationer ofta är underförstått för eleverna, medan laborationsinstruktionerna är 

väldigt tydliga för dem. Eleverna var i hennes undersökning väldigt noga med att följa 

laborationsinstruktionerna vilket medförde att fokus hamnade på hur laborationen skulle 

genomföras och hur den skulle redovisas istället för att fokus lades på vad de skulle lära sig av 

laborationen. Genom att göra och observera antar alltså ofta läraren att eleverna förstår varför 

resultatet blir som det blir. Men eleverna lägger istället ofta fokus på endast genomförandet 

vilket medför att de inte alls tänker på det läraren vill att de ska lära sig. 

 

Det som läraren ser med självklarhet och lätthet är ofta osynligt eller obegripligt för  

eleverna. De aspekter av en laboration som eleverna uppmärksammar och fokuserar 

är ofta andra än de som läraren ser som centrala. (Strömdahl 2002, s.99) 

 

”Vid analys av beskrivna laborationer i text- och läroböcker och observationer av 

tillsynes elevaktiva laborationer av lärare och lärarstuderande, visar det sig att 

eleven alltför ofta inte förstår målet för eller det sammanhang vari experimentet eller 

laborationen ingår, även om det för läraren och läroboksförfattaren varit 

pedagogiskt medvetet upplagt.”  (Dimenäs & Sträng Haraldsson 1996, s.92) 

 

Dimenäs & Sträng Haraldsson (1996) menar därför att det är väldigt viktigt att läraren är 

tydlig med vad som är syftet och målen med varje undervisningstillfälle. När eleverna väl 

förstår målet med lärandet så kan den följande undervisningen, till exempel laborationen, 
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demonstrationen eller föreläsningen, vara en uppföljning och därmed bidra till att elevers 

kunskaper utvecklas genom att de får reflektera utifrån tidigare erfarenheter. 

 

Laborationerna förväntas hjälpa eleverna att se allmänna principer. Men eftersom 

eleverna behöver just de allmänna principerna för att förstå de praktiska 

upplevelserna, så ser eleverna bara en samling lösa fakta. Det enda som skulle 

kunna binda samman dessa lösa fakta är alltså just de teorier som eleverna är satta 

att upptäcka. (Strömdahl 2002, s.99) 

 

Dimenäs (2001) menar att man som lärare måste problematisera den naturvetenskapliga 

undervisningen. Det är viktigt att lärare kan se på innehållet i undervisningen från många 

olika perspektiv. Uppfattas innehållet som ett enda perspektiv så finns det även endast ett 

enda sätt att förstå innehållet, vilket medför att undervisningen planeras utifrån det sättet. Det 

leder i sin tur till att experiment planeras och görs utifrån målsättningen, vilket sedan anses 

som tillräckligt för att ge eleverna en grund som de vidare kan utveckla en förmåga att 

uttrycka sig om fenomenet. Risken blir alltså att fokus läggs på uppseendeväckande 

experiment eftersom man kan uppleva sådan undervisning som motivationsskapande och 

illustrativ. Den kritiska frågan som författaren ställer sig till detta är emellertid hur mycket 

experimentet utgör ett hinder för lärandet? Och ett av huvudresultaten med hans studie visar 

att experiment faktiskt kan utgöra ett hinder för lärande. 

 

”En laborativt utformad miljö kan visa sig vara hämmande, eftersom den uppmanar 

till en inriktning mot procedurer kring experimentet. För att experimentet ska bidra 

till en fördjupad förståelse, är det väsentligt att uppfatta det som en bland flera 

illustrationer, vilka kan utgöras av exempelvis bilder, texter, tabeller, modeller och 

metaforer”. (s.244) 

 

Ekstig (1990) menar att laborativt arbete, både i laborations- och demonstrationsform, är en 

central del i all naturvetenskaplig undervisning. Författaren menar därför att det laborativa 

arbetet inte behöver motiveras eftersom det är så självklart. Däremot kan det vara bra att se 

både fördelar och nackdelar eftersom läraren hela tiden måste göra en avvägning mellan 

genomgång, demonstration, laboration och förhör. Nedan följer fördelar och nackdelar med 

klassrumsdemonstrationer. 
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”Demonstrationer leder och kanaliserar tänkandet mot ett begrepp. Eleverna kan 

ledas till att de upptäcker samband själva. En lärarledd demonstration behöver bara 

en apparat för demonstrationen medan en laboration med samma apparatur skulle 

kräva ett flertal apparatursättningar. Demonstrationen ställer alltså mindre krav på 

skolans resurser. Den är också att föredra om apparaturen är känslig eller dyrbar. 

Vissa experiment kan innebära fara för eleverna om de ska laborera själva. Det kan 

gälla experiment med starkt giftiga ämnen, radioaktivitet o d.” (s.95) 

 

Demonstrationens inlärningseffekt behöver däremot inte alla gånger vara så bra som man kan 

tro. Eleverna får inte själva styra händelseförloppet under en demonstration, vilket gör att hela 

demonstrationen kan misslyckas om inte läraren lyckas väcka elevernas nyfikenhet och 

intresse så att de engagerar sig aktivt i förloppet. Läraren måste även tänka på att alla elever i 

gruppen ska se vad som händer under hela demonstrationen. Vidare måste läraren även 

försöka anpassa hastigheten på demonstrationen så att alla elever hinner uppfatta vad som 

händer, samtidigt som det inte får gå för långsamt så att eleverna hinner tappa intresset. 

 

Frolin & Törmenän (2007) menar att då lärare har möjligheten att välja mellan att låta 

eleverna laborera själva eller att ha en lärarledd demonstration så ska läraren välja 

laborationen. Det skapas då flera viktiga kommunikationstillfällen som främjar 

lärandeprocessen hos eleverna eftersom språket är en viktig faktor i lärandet. Väljer läraren 

laborationen så ökar han/hon även elevaktiviteten i undervisningen.  
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2 METOD 

Här följer en presentation av hur arbetet har gått till under denna undersökning. Hur många 

och vilka som deltagit i undersökningen, vilka undersökningsmetoder som har använts, hur 

tillvägagångssättet varit för att samla in datamaterialet och vilka analysmetoder som använts.  

2.1 Urval 

Undersökningen genomfördes på en grundskola där en klass i varje årskurs från 7 till 9 valdes 

ut att delta. Valet skedde i samråd med de undervisande lärarna. En klass i varje årskurs 

valdes för att kunna få svar på frågeställningen: Skiljer sig förståelsen hos eleverna, utifrån 

om de har laborerat eller fått en vetenskaplig demonstration, i olika årskurser? Valet av skola 

grundar sig på praktisk genomförbarhet på grund av elevantalet i klasserna. Undervisningen 

på den valda skolan bedrevs i halvklasser i varje årskurs eftersom elevgrupperna annars skulle 

vara för stora för att kunna laborera med. Det underlättade undersökningens syfte genom att 

den ena halvan av klassen i varje årskurs kunde få en laboration vid ett tillfälle, medan den 

andra halvan av klassen fick en demonstration vid ett annat tillfälle. 

 

Av undersökningsgruppens totala 81 elever så var det 56 st som deltog i undersökningen.  

 

Tabell 1.  Visar antalet elever och bortfallet vid undersökningstillfället. 

Årskurs Antal elever Närvarande Bortfall 

7 25 17 8 

8 30 18 12 

9 26 21 5 

Totalt: 81 56 25 

 

Det totala bortfallet blev alltså 25 elever och är ca 31 procent av den beräknade 

undersökningsgruppen. Bortfallen berodde på hög sjukfrånvaro och beviljad ledighet i några 

fall. 

 

För att få genomföra en undersökning så är det viktigt att uppfylla de forskningsetiska kraven 

som bygger på att man respekterar de människor som deltar i den. Alla ska vara informerade 

om syftet med undersökningen och ha fått tillfälle att ge samtycke till att delta. De ska när 

som helst kunna ställa frågor och få sanningsenliga svar angående undersökningen och det är 
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viktigt att deltagarna kan vara säkra på att deras anonymitet skyddas. Om deltagarna är under 

18 år så måste man dessutom informera och fråga målsman om deras barn får vara med i 

undersökningen. (Johansson & Svedner 2006). 

 

För att uppfylla dessa krav inleddes undersökningen med att ett informationsbrev skickades ut 

till de föräldrar som hade barn i klasserna som valts till undersökningen. I detta följde en kort 

presentation av mig, syftet med undersökningen, samt information om att en enkät och ett litet 

kunskapstest skulle användas. När samtliga föräldrar godkänt barnens medverkan så kunde 

sedan undersökningen börja.  

2.2 Datainsamlingsmetoder 

Undersökningsmetoderna som valts till detta arbete är olika kunskapstest och en gruppenkät 

med slutna frågor och fasta svarsalternativ så när som på en öppen fråga. Ofta används båda 

alternativen i ett frågeformulär (Dahmström 2000). För att öka reliabiliteten i resultaten 

gjordes även en kort intervju med den undervisande läraren efter undersökningstillfället.  

 

2.2.1 Kunskapstest 

Kunskapstestet valdes för att besvara frågeställningarna: 

 

• Skiljer sig elevers förståelse för några moment i fysikämnet utifrån om de har 

laborerat eller fått en vetenskaplig demonstration av läraren? 

• Skiljer sig förståelsen hos eleverna, utifrån om de har laborerat eller fått en 

vetenskaplig demonstration, i olika årskurser? 

 

Testet utformades tillsammans med undervisande lärare för varje årskurs och innehöll frågor 

om det område som klassen laborerat alternativt fått en demonstration i. Syftet med testet var 

att det ska kunna ge en uppfattning om eleverna har förstått det som laborationen, alternativt 

demonstrationen hade som syfte att ge eleverna förståelse inom. Det betyder att varje årskurs 

fick olika kunskapstest beroende på vilket område undervisningen bearbetade just vid 

undersökningstillfället. Grupp 1 (den som laborerade) och grupp 2 (den som fick en 

demonstration) i varje årskurs, fick dock samma kunskapstest för att kunna besvara 

frågeställningen ”Skiljer sig elevers förståelse för några moment i fysikämnet utifrån om de 

har laborerat eller fått en demonstration av läraren?” 
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2.2.2 Enkät 

Enligt Dahmström (2000) används ofta enkäter för att undersöka inställningar och värderingar 

inom något ämnesområde. Därför kunde den planerade gruppenkäten lämpligen användas till 

att besvara frågeställningen:  

 

• Vilka uppfattningar har elever om laborationer samt demonstrationer? 

 

Enkätens upplägg syftar till en kvantitativ analys med slutna frågor och fasta svarsalternativ. 

Dock valdes även ett kvalitativt inslag i enkäten så att eleverna fick möjligheten att uttrycka 

sig fritt om sina åsikter. Detta genom att sista frågan var öppen, där eleverna fick skriva med 

egna ord om det var någonting som de ville lägga till. Enligt Dahmström (2000) används ofta 

båda alternativen i ett frågeformulär. De fasta svarsalternativen är dock för det mesta både 

lättare att svara på och att utvärdera. Vill man däremot ha ett kvalitativt inslag med utförligare 

svar så kan man välja en öppen fråga. Man ska då vara medveten om att dessa frågor är 

svårare att utvärdera och risken finns att frågan inte ens besvaras eftersom den kräver både 

mera tid och engagemang från den som ska svara. 

 

Enligt Johansson & Svedner (2006) är det svårt att konstruera bra enkätfrågor. En av de 

viktigaste svagheterna med en enkätundersökning är att brister i frågekonstruktionen kan 

förekomma. Det kan vara så att frågorna blir svårbegripliga eller att man kan tolka dem på 

flera olika sätt. Det gör att de personer som ska delta i enkätundersökningen kan få svårt att 

besvara frågan korrekt samtidigt som det kan bli väldigt svårt för författaren att tolka svaren 

korrekt. Bästa sättet att undvika dessa svårigheter kan vara att leta rätt på en tidigare enkät 

som behandlar det område som man själv ska göra undersökningen inom. Därifrån kan man 

sedan välja ut frågor och eventuellt lägga till egna som kan passa till den egna 

undersökningen.  

 

… att inte använda etablerade metoder är som att försöka sig på att uppfinna hjulet 

på nytt; troligen blir resultatet ett skevt och knaggligt hjul som inte tjänar sitt syfte 

särskilt väl. God forskning utmärks bland annat av att forskaren utgår från 

etablerade metoder och givetvis i sin rapport talar om varifrån de använda 

metoderna kommer. (Johansson & Svedner 2006, s.32) 
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För att försöka motverka brister i frågekonstruktionen i enkäten till denna undersökning 

valdes därför frågor från en enkät som använts i en tidigare undersökning av Frolin & 

Törmenän (2007). Endast två frågor i min enkät är formulerade av eget initiativ. Valet av 

denna metod grundar sig på att Frolin & Törmenän har god erfarenhet av enkäter, vilket jag 

vill ta vara på för att försöka uppnå så säkra resultat som möjligt. 

 

I enkäten belyser frågorna 1-4 elevers uppfattningar om laborationer. Frågorna 5-8 är samma 

frågor som de fyra första men dessa belyser istället elevers uppfattningar om demonstrationer. 

Det som skiljer frågorna åt är att ordet laboration ersattes med ordet demonstration i frågorna 

5-8. På fråga 9 och 10 får eleverna ta ställning till vilken av metoderna som de anser är 

roligast och vilken de lär sig mest av (se bilaga 2). 

 

2.2.3 Intervju 

Intervjun med de undervisande lärarna var väldigt kort. Efter undersökningstillfället användes 

ca 5 min då läraren fick beskriva hur han/hon uppfattar de två olika grupperna som han/hon 

undervisar. Läraren fick beskriva hur eleverna i de olika grupperna arbetar och fungerar som 

grupp när de laborerar i vanliga fall. Syftet med det var att öka reliabiliteten på resultaten i 

kunskapstestet och enkäten.  

 

2.3 Procedur 

2.3.1 Förberedelser 

Första kontakten togs med den tänkta grundskolan genom ett samtal med en av lärarna på 

högstadiet. Samtalet handlade om undersökningens syfte och tillvägagångssätt. Det 

resulterade i att läraren fick ett intresse för undersökningen och därför gärna ville ställa upp 

att delta i den. En kortare presentation och diskussion av undersökningen gjordes sedan för 

flera lärare på skolan, vilket resulterade i att ytterligare två klasser kunde väljas ut att delta 

utifrån lärarnas intresse för undersökningen. En lärare i varje årskurs från 7-9 valdes eftersom 

syftet med undersökningen då kunde uppfyllas.  

 

Den andra kontakten gjordes via e-post till de tre lärarna som skulle delta i undersökningen. 

Denna kontakt hade för avsikt att hitta planeringstid då vi kunde träffas och utforma 

kunskapstest och lämpliga tider till undersökningen för varje årskurs. 
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Den tredje kontakten togs med lärarna i samband med att vi träffades och utformade 

kunskapstestet. Det gjordes genom att vi gemensamt gick igenom momentet som skulle 

genomföras under lektionstillfället och utifrån syftet formulerades sedan frågor som visade 

om eleverna inhämtat den kunskap som momentet skulle ge dem. Under detta tillfälle 

diskuterades även i högre grad hur undersökningstillfället skulle gå till.  

 

2.3.2 Undersökningen 

Den fjärde kontakten togs i samband med det tillfälle då undersökningen skulle genomföras. 

Jag träffade varje lärare vid två tillfällen eftersom en laboration utfördes med första halvan av 

klassen vid det första tillfället medan en demonstration genomfördes med den andra halvan av 

klassen vid det andra tillfället. Lektionen genomfördes enligt planeringen. Vid första tillfället 

genomförde läraren en laboration med eleverna medan han/hon vid det andra tillfället visade 

de resterande eleverna en demonstration av samma moment. Undersökningens syfte och 

frågeställningar och lektionens syfte och mål presenterades för eleverna. Det förklarades att 

deras deltagande i undersökningen var väldigt viktigt men samtidigt helt frivilligt och att de 

när som helst fick avbryta sin medverkan. Vidare meddelades alla om att de är anonyma 

genom hela arbetet och att de när som helst får ställa frågor angående undersökningen. 

Samtliga elever som fått tillstånd från vårdnadshavare och var närvarande på lektionen ställde 

upp i undersökningen. Kunskapstestet och enkätfrågorna delades ut och när eleverna ansåg sig 

klara samlades dokumenten in igen. Dahmström (2000) menar att man gör bortfallen på 

enskilda frågor och mätfelen så liten som möjligt genom att ge personerna tillräckligt med tid 

till att besvara frågorna. Vidare avslutades arbetet med ett stort tack till elevernas medverkan 

och om intresse fanns för den slutgiltiga rapporten så informerades de om att de kunde ta 

kontakt med mig efter jul för vidare information.  
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2.4 Analysmetoder 

Efter varje undersökning rättades kunskapstestet och resultaten fördes in i dataprogrammet 

Excel för statistisk analys. Antalet frågor som besvarats rätt, fel och lämnats utan svar 

räknades om till procent och fördes sedan in i ett diagram för varje undersökningsgrupp. Även 

resultaten från enkäten fördes in i Excel för statistisk analys. Först bearbetades enkäterna 

årskursvis på grund av att resultaten vid behov skulle kunna jämföras mot varandra. Då inga 

större avvikelser uppmärksammades i någon årskurs så räknades resultaten ihop. Antalet svar 

på varje fråga räknades om till procent och för att få ett överskådligt resultat sammanfogades 

sedan svarsalternativen två och två i varje fråga. Frågorna 1-4 i enkäten belyser elevers 

uppfattningar om laborationer, medan frågorna 5-8 är samma frågor som de fyra första men 

belyser istället elevers uppfattningar om demonstrationer. Därför valdes sedan att resultaten 

från fråga 1 och fråga 5 redovisas i samma diagram på samma sätt som fråga 2 och fråga 6 

redovisas i samma osv. På det sättet kan elevers uppfattningar om laborationer och 

demonstrationer enkelt jämföras med varandra. 

 

Intervjun med de undervisande lärarna har använts för att om nödvändigt kunna få en 

förklaring till resultaten från elevgruppernas kunskapstest. 
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3 RESULTAT 

Resultaten redovisas kopplade till frågeställningarna i undersökningen. 

3.1 Skiljer sig elevers förståelse för några moment i fysikämnet utifrån om 

de har laborerat eller fått en demonstration av läraren? 

För att belysa frågeställningen används resultaten av det insamlade materialet från 

kunskapstesten. Testen innehöll fyra frågor som berörde det område som de olika årskurserna 

laborerat alternativt fått en demonstration inom.  

   

3.1.1 Åk 7 

Vid undersökningstillfället arbetade åk 7 med ett kapitel om materia och laborationen 

respektive demonstrationen som genomfördes handlade om bestämning av volym (se bilaga 

3). Kunskapstestet återfinns som bilaga 4. 

 

Laboration 

Antalet elever som deltog i laborationen och gjorde kunskapstestet var 7 stycken. Av dessa 

var 6 stycken flickor och en pojke. 
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Diagram 1. Visar andelen elever som svarat rätt, fel och ej besvarat frågorna i kunskapstestet efter 

laborationen. 

Diagrammet visar att fråga 3 och 4 gav en förhållandevis stor andel rätta svar medan fråga 1 

visar en aningen lägre andel. Fråga 2 gav en stor andel felaktiga svar. Enda frågan som inte 

alla elever besvarade var fråga 3. 
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Demonstration 

Antalet elever som deltog i lärardemonstrationen och gjorde kunskapstestet var 10 stycken. 

Av dessa var 2 stycken flickor och 8 stycken pojkar.   
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Diagram 2. Visar andelen elever som svarat rätt, fel och ej besvarat frågorna i kunskapstestet efter 

demonstrationen. 

Diagrammet visar en förhållandevis hög andel rätta svar på fråga 1 och 2 medan fråga 3 och 4 

gav en lägre andel rätta svar. Fråga 4 visar en förhållandevis stor andel felaktiga svar. Den 

enda frågan som inte alla elever besvarade var fråga 3. 

 

Lärarens kommentarer 

Den undervisande läraren påpekade att de två olika grupperna skiljer sig åt i beteende och 

arbetsinsatser. Den gruppen som under undersökningstillfället fick en lärardemonstration får 

oftast i genomsnitt högre resultat på prov än den gruppen som laborerade.  

 

3.1.2 Åk 8 

Vid undersökningstillfället arbetade åk 8 med ett kapitel om ellära – magnetism och 

laborationen respektive demonstrationen som genomfördes handlade om magnetism och 

magnetfält (se bilaga 5). Kunskapstestet återfinns i bilaga 6. 

 

Laboration 

Antalet elever som deltog i laborationen och gjorde kunskapstestet var 11 stycken. Av dessa 

var 5 stycken flickor och 6 stycken pojkar. 
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Diagram 3. Visar andelen elever som svarat rätt, fel och ej besvarat frågorna i kunskapstestet efter 

laborationen. 

Diagrammet visar att fråga 3 gav 100 % rätta svar medan även fråga 1 och 4 gav en 

förhållandevis stor andel rätta svar. Fråga 2 gav lika stor andel rätta som felaktiga svar medan 

en liten andel även valt att ej besvara frågan. 

 

Demonstration 

Antalet elever som deltog i lärardemonstrationen och gjorde kunskapstestet var 7 stycken. Av 

dessa var 5 stycken flickor och 2 stycken pojkar. 
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Diagram 4. Visar andelen elever som svarat rätt, fel och ej besvarat frågorna i kunskapstestet efter 

demonstrationen. 
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Diagrammet visar att fråga 1 och 3 gav 100 % rätta svar medan fråga 2 och 4 visar en 

förhållandevis hög andel felaktiga svar. 

 

Lärarens kommentarer 

Läraren beskriver de två olika grupperna på följande sätt. Gruppen som fick en demonstration 

består av många tjejer med hög kapacitet för ämnet. De orkar däremot inte bry sig i att jobba 

på lektionerna och utnyttjar därför inte sin kapacitet som de har. Killarna fungerar mera 

normalt på lektionerna och de är oftast glada och positiva. Det finns endast två personer som 

jobbar riktigt bra i denna grupp. I gruppen som laborerade finns det många svaga elever men 

de jobbar jätte mycket på lektionerna. Hos dem finns viljan att försöka lära sig och det 

resulterar i bättre resultat än vad gruppen som fick en demonstration brukar få. I denna grupp 

är fördelningen mellan killar och tjejer ungefär lika.   

 

3.1.3 Åk 9 

Vid undersökningstillfället arbetade åk 9 med ett kapitel om mekanik och laborationen 

respektive demonstrationen som genomfördes handlade om medelfart (se bilaga 7). 

Kunskapstestet återfinns i bilaga 8. 

 

Laboration 

Antalet elever som deltog i laborationen och gjorde kunskapstestet var 11 stycken. Av dessa 

var 7 stycken flickor och 4 stycken pojkar. 
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Diagram 5. Visar andelen elever som svarat rätt, fel och ej besvarat frågorna i kunskapstestet efter 

laborationen. 
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Diagrammet visar att fråga 2 och 4 gav en förhållandevis stor andel rätta svar. Fråga 3 visar 

den lägsta andelen rätta svar och andelen som valt att ej besvara frågan är förhållandevis hög 

på denna uppgift.  

 

Demonstration 

Antalet elever som deltog i lärardemonstrationen och gjorde kunskapstestet var 10 stycken. 

Av dessa var 5 stycken flickor och 5 stycken pojkar.   
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Diagram 6. Visar andelen elever som svarat rätt, fel och ej besvarat frågorna i kunskapstestet efter 

demonstrationen. 

Diagrammet visar att fråga 2 och 4 gav en förhållandevis stor andel rätta svar. Även fråga 1 

har en relativt hög andel rätta svar. Fråga 3 visar den lägsta andelen rätta svar. 

 

Lärarens kommentar 

Vid demonstrationstillfället var gruppsammansättningen något annorlunda än i vanliga fall på 

grund av att några elever var ute på prao. Några av de elever som i vanliga fall är stökiga på 

lektionerna var inte med. Läraren tyckte därför att demonstrationen fungerade över förväntan 

med exemplariskt vaken och deltagande grupp. Normalt sett brukar läraren uppleva att 

eleverna har svårt att koncentrera sig och att de lätt tappar fokus när de inte arbetar praktiskt 

själva. Den gruppen som laborerade fungerade som vanligt. Eleverna är vana att laborera en 

gång per vecka och de har för det mesta en positiv inställning till att arbeta praktiskt. 

Nackdelen som läraren ser med att eleverna laborerar själva är att en del åker snålskjuts och 

inte arbetar aktivt själva. Men att få alla att delta lika aktivt är svårt oavsett vilken arbetsform 

man väljer.  
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3.2 Skiljer sig förståelsen hos eleverna, utifrån om de har laborerat eller 

fått en demonstration, i olika årskurser? 

För att belysa frågeställningen används samma resultat som i frågeställningen ovan, nämligen 

resultaten av det insamlade materialet från kunskapstesten. 

 

3.2.1 Åk 7 

Diagram 1 och 2 ovan visar att de elever som laborerade gav en dubbelt så stor andel rätta 

svar på fråga 3 och 4 än vad de elever som fick en lärardemonstration gjorde. Andelen elever 

som ej besvarade fråga 3 var även högre i gruppen som fick en lärardemonstration. Däremot 

visar resultaten från lärardemonstrationen mer än dubbelt så stor andel rätta svar på fråga 2 än 

vad de elever som laborerade gav på samma fråga. Fråga 1 besvarades så gott som lika i de 

båda grupperna. 

 

3.2.2 Åk 8 

Diagram 3 och 4 ovan visar att fråga 1, 2 och 3 besvarades förhållandevis lika i 

laborationsgruppen och demonstrationsgruppen. Fråga 4 visar en hög andel rätta svar i 

gruppen som laborerade medan gruppen som fick en demonstration visar en lika hög andel 

felaktiga svar.  

 

3.2.3 Åk 9 

Diagram 5 och 6 ovan visar att fråga 1, 2 och 4 besvarades förhållandevis lika i 

laborationsgruppen och demonstrationsgruppen. På fråga 3 var det däremot nästan dubbelt så 

hög andel rätta svar från demonstrationsgruppen medan en högre andel valde att ej besvara 

frågan i laborationsgruppen. 

  

3.3 Vilka uppfattningar har elever om laborationer samt demonstrationer? 

För att belysa frågeställningen används resultaten av det insamlade materialet från 

enkätundersökningen. I undersökningen deltog 56 elever. Av dessa var 30 flickor och 26 

pojkar. Resultaten som framkommit redovisas utifrån enkätfrågorna. Svarsalternativen från 

enkäten är sammanslagna två och två för att ge en tydligare bild av resultaten. Mer detaljerad 

information finns i bilaga 9. Enkäten innehöll frågor om laborationer och demonstrationer 

samt en öppen fråga i slutet av den (se bilaga 2). Frågorna 1-4, som belyser elevers 
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uppfattningar om laborationer redovisas mot frågorna 5-8, som belyser elevers uppfattningar 

om demonstrationer. Avsikten med detta är att öka möjligheten att jämföra uppfattningarna 

om laborationer och demonstrationer mot varandra. Sist redovisas intressanta 

elevkommentarer från den öppna frågan i enkäten. 

 

3.3.1 Vad tycker du om laborationer/demonstrationer i fysik? 

Här presenteras resultaten från fråga 1 och 5. 
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Diagram 7. Visar elevsvar på frågan ”Vad tycker du om laborationer/demonstrationer i fysik?” 

Diagrammet visar att den största andelen tycker att det är roligt/mycket roligt med 

laborationer och demonstrationer i fysik. Det är dock en förhållandevis jämn fördelning 

mellan andelen elever som tycker att det är tråkigt/mycket tråkigt och andelen som tycker att 

det är roligt/mycket roligt med demonstrationer.  

 

3.3.2 Tycker du att det är viktigt med laborationer/demonstrationer i 

fysikundervisningen? 

Här presenteras resultaten från fråga 2 och 6.  
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Diagram 8. Visar elevsvar på frågan ”Tycker du att det är viktigt med laborationer/demonstrationer i 

fysikundervisningen?” 

Diagrammet visar att en väldigt stor andel av eleverna tycker att det är viktigt/mycket viktigt 

med både laborationer och demonstrationer i fysikundervisningen. 

 

3.3.3 Hur mycket tycker du att laborationer/demonstrationer ökar din förståelse 

av texten i läroboken? 

Här presenteras resultaten från fråga 3 och 7. 
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Diagram 9. Visar elevsvar på frågan ”Hur mycket tycker du att laborationer/demonstrationer ökar din 

förståelse av texten i läroboken?”  
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Diagrammet visar att den största andelen av eleverna tycker att både laborationer och 

demonstrationer ökar förståelsen mycket/väldigt mycket av texten i läroboken. 

 

3.3.4 Hur mycket mer tycker du att du lär dig av laborationer/demonstrationer än 

att enbart använda läroboken? 

Här presenteras resultaten från fråga 4 och 8. 
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Diagram 10. Visar elevsvar på frågan ”Hur mycket mer tycker du att du lär dig av 

laborationer/demonstrationer än att enbart använda läroboken?” 

Diagrammet visar att den största andelen av eleverna tycker att de lär sig mycket/väldigt 

mycket mera av laborationer/demonstrationer än att enbart använda läroboken.  

 

3.3.5 Vad tycker du är roligast, att laborera själv eller att titta på en 

demonstration som läraren visar? 

Här presenteras resultaten från fråga 9. 
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Diagram 11. Visar elevsvar på frågan ”Vad tycker du är roligast, att laborera själv eller att titta på en 

demonstration som läraren visar?” 

Diagrammet visar att den största andelen av eleverna tycker att det är roligare att laborera 

själva än att titta på en demonstration som läraren visar.  

 

3.3.6 Tycker du att du lär dig mest av en laboration eller av en demonstration? 

Här presenteras resultaten från fråga 10. 
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Diagram 12. Visar elevsvar på frågan ”Tycker du att du lär dig mest av en laboration eller av en 

demonstration?” 

Diagrammet visar en jämn fördelning mellan de två metoderna.  
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3.3.7 Elevkommentarer 

Här presenteras ett urval av intressanta kommentarer från eleverna i den öppna frågan i slutet 

av enkäten (fråga 11). 

 

Åk 7 

Det var kul =) Man känner att man förstår sig på sin egen omvärld och vardag 

bättre. Inte svårt, men ändå lärorikt. 

 

Jag har aldrig tyckt om laborationer, har inte tyckt om fysik över huvud taget. 

Varför? För att det suger! Sorry =) 

 

Jag tycker det är roligt för man får jobba med en kompis eller själv när man gör 

laboration, men lär mej mer när min lärare pratar för då blir det lättare. 

 

Att laborera är bättre än att demonstrera för då får man öva på de själva och de är 

oftast lättare än att bara titta när någon annan gör de. 

 

Jag tycker det är bra att man får testa att göra en laboration själv. För det är mycket 

roligare. 

 

Jag tycker att laborationer är roliga för de är roligt att man ska vara jätte pet noga. 

Och en demonstration lär man sig väl mycket på men dom är jätte tråkiga. 

 

Jag tycker det beror på vilken lab eller demonstration man gör. Vissa lab lär man sig 

mera av än andra. 

 

Jag tkr att man lär sej av att jobba och det är lite Roligt oxå! =) 

 

Demonstration är bättre, glömmer bort vad man ska göra i en laboration. 

 

Laborationer är roligast för man får exprimentera med olika saker. 
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Jag tycker att laboration är den saken man lär sig mest av för att man gör det själv 

och är då noggrannare än när någon visar. 

 

Det är inte så kul att bara sitta och kolla. 

 

Åk 8 

Jag tycker att man lär sig mer av en demonstration men det är roligare med 

laboration. Så kanske att man skulle försöka göra demonstrationen mer intressant. 

 

Laborationer är roligare för man förstår bättre om man får jobba själv. 

 

Vad jag lär mig mest av beror på vad frågan tillhör men i längden är det nog 

demonstration. Men laboration är mycket roligare =) 

 

Om man laborerar sällan så kan det bli tråkigt med bara demonstrationer hela tiden 

 

Jag tycker att laboration är roligast men demonstration lär jag mig mer av. 

 

Tycker laborationen är rolig och bra för man lär sig mycket 

 

Man lär sig mer av en demonstration för när man gör det själv blir man oseriös. 

 

Åk 9 

Att fysik är roligt och lärosamt. Men det är roligt att laborera själv än att nån annan 

gör det. 

 

Jag tycker att det är en ganska bra grej med tanke på att man lär sig nog bättre om 

man får hålla på med det själv. 

 

När man laborerar själv lär man sig mer. I alla fall mera än att titta på när läran 

gör det. För om man gör det själv så förstår man mera och kan sköta det mer sen 

efter att ha gjort det själv! 
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När vi är helklass, på teoritimmarna är det bra när det är någon demonstration. På 

labbtimmarna gör man det hellre själv. 

 

Jag tycker bättre om att labba själv för att man förstår bättre, eller att man får pröva 

på själv, det är bra och kul. 

 

Jag lär mig inte så mycket av att skriva av från tavlan och bara lyssna. 

 

Jag tycker att det är bättre när man får göra det själv för då förstår man mera. 

 

Jag tycker att det är roligare att laborera än att bara skriva i boken, för när man 

bara läser och skriver så blir man lätt trött och okoncentrerad. 

 

Det är mycket roligare och laborera själv eller med kompisar, det blir både 

samarbete och så lär man sig mer. I alla fall jag. 

 

 Det kan vara drygt att laborera om det är för svårt 

 

Tycker det är bra med både demonstration och laboration. Det är lättare att förstå 

vad som menas på en gång på en demonstration men man lär sig av sina misstag och 

ser mer hur det går till på en laboration. 
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4 DISKUSSION 

4.1 Sammanfattning 

Här sammanfattas de resultat som anses som viktigast i undersökningen samt en fri tolkning 

av dem.  

 

4.1.1 Resultat 

Skiljer sig elevers förståelse för några moment i fysikämnet utifrån om de har laborerat 

eller fått en demonstration av läraren?  

Resultaten av denna undersökning tyder i ett fall (åk 7) på att de elever som laborerade själva 

kunde prestera något bättre resultat på kunskapstestet än vad de elever som fick en 

demonstration kunde göra. Dock är resultatet inte helt övertygande eftersom de andra två 

årskurserna inte visade någon tydlig skillnad samtidigt som de elever som fick en 

demonstration presterade bättre resultat än de elever som laborerade på någon enstaka fråga.  

 

Skiljer sig förståelsen hos eleverna, utifrån om de har laborerat eller fått en demonstration, 

i olika årskurser? 

Undersökningen visar att det skiljer sig något mellan de olika årskurserna. I åk 7 har 

laborationen gett eleverna den största förståelsen på tre av fyra frågor i kunskapstestet. Detta 

resultat stärks av den undervisande lärarens kommentar om att gruppen som laborerade 

vanligtvis är den grupp som presterar lägst resultat på proven. Här visar den gruppen trots det 

den största förståelsen.  I åk 8 visar kunskapstestet på att elevers förståelse inte skiljer sig så 

mycket åt utifrån om de har laborerat eller fått en demonstration. På en fråga (fråga 4) visade 

dock de elever som laborerade en större förståelse än de som haft en demonstration. I åk 9 

visar också kunskapstestet på att förståelsen inte skiljer sig så mycket mellan de två 

grupperna. Fråga 3 visar dock en liten större förståelse från de elever som fick en 

demonstration. 

 

Vilka uppfattningar har elever om laborationer och demonstrationer? 

Resultaten av enkätundersökningen visar att de flesta eleverna tycker att laborationer är 

roligare än demonstrationer men att de anser att de lär sig mest av demonstrationer. Dock 

visar resultaten på en väldigt jämn fördelning på vilken metod de anser att de lär sig mest av. 

Några elever uttrycker sig såhär: 
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Jag tycker det är roligt för man får jobba med en kompis eller själv när man gör 

laboration, men lär mej mer när min lärare pratar för då blir det lättare.  

(Elev i åk 7) 

 

Jag tycker att man lär sig mer av en demonstration men det är roligare med 

laboration. Så kanske att man skulle försöka göra demonstrationen mer intressant. 

(Elev i åk 8) 

 

Tycker det är bra med både demonstration och laboration. Det är lättare att förstå 

vad som menas på en gång på en demonstration men man lär sig av sina misstag och 

ser mer hur det går till på en laboration. (Elev i åk 9) 

 

Vidare tycker eleverna att både laborationer och demonstrationer är mycket viktiga i 

fysikundervisningen och att båda metoderna ökar förståelsen mycket av texten i läroboken. 

 

4.1.2 Tolkning av resultat 

Ett intressant resultat som undersökningen visar är att en liten majoritet av de tillfrågade 

eleverna tycker att de lär sig mest av demonstrationer medan kunskapstestet ger antydningar 

på att de elever som visar den största förståelsen är de som har laborerat vid 

undersökningstillfället. Undersökningen visar även att eleverna tycker att det är roligare med 

laborationer än demonstrationer, vilket kan vara en bidragande faktor till att elevers förståelse 

för momentet blir bättre efter en laboration. En tanke är att om eleverna har roligt på 

lektionerna så fastnar den kunskap som läraren försöker förmedla mycket lättare. Men 

eleverna lär sig alltså mera än vad de tror under en laboration. 

 

I åk 8 och 9 visar undersökningen att det inte skiljer så mycket på förståelsen efter en 

laboration och en demonstration. En fråga i åk 8 visar större förståelse av eleverna efter en 

laboration medan en annan fråga i åk 9 visar större förståelse efter en demonstration. Det kan 

bero på att en laboration lämpar sig bättre än en demonstration när ett visst moment ska 

förmedlas till eleverna och på motsatt sätt då ett annat moment ska förmedlas. Den fråga 

(fråga 4) som åk 8 visade större förståelse för efter laborationen, handlade till exempel om ett 

moment där man skulle iaktta vad som händer. Medan den fråga (fråga 3) som åk 9 visade 
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större förståelse för efter demonstrationen, handlade om att kunna förstå och använda sig av 

en formel för att kunna räkna ut en uppgift. Den ena frågan kräver alltså att eleverna aktiv 

iakttar, vilket är mycket lättare att uppnå under en laboration än under en demonstration. 

Medan den andra frågan kräver förståelse av en formel, vilket kan vara mycket lättare att 

förmedla under en demonstration än en laboration. Detta skulle i så fall även kunna förklara 

varför eleverna i åk 7, som i stort sett visade en större förståelse efter en laboration, men som 

presterade mycket bättre resultat på en fråga (fråga 2) efter en demonstration. Frågan 

handlade om att man skulle avläsa och skriva vattenvolymen som fanns i ett mätglas. Detta 

borde vara mycket lättare för de elever som har fått en demonstration av läraren hur man ska 

läsa av skalan på mätglaset, än för de elever som laborerade och fick prova sig fram själva. 

Om eleverna i demonstrationen inte förstod så märkte ju läraren det på en gång medan 

eleverna i laborationen bara kunde hoppa över att läsa av om de inte förstod. Vid laborationen 

krävs det alltså att eleverna frågar om hjälp för att få hjälp medan läraren märker vad eleverna 

inte förstår mycket tidigare i en demonstration. Några elever uttrycker sig såhär: 

 

Jag tycker det beror på vilken lab eller demonstration man gör. Vissa lab lär man sig 

mera av än andra. (Elev i åk 7) 

 

Vad jag lär mig mest av beror på vad frågan tillhör men i längden är det nog 

demonstration. Men laboration är mycket roligare =) (Elev i åk 8) 

 

4.2 Tillförlitlighet  

Johansson & Svedner (2006) menar att reliabiliteten är mätnoggrannheten på de undersökande 

metoderna som använts i en undersökning och validiteten är i vilken utsträckning 

undersökningen ger en sann bild av det som undersökts.  I detta fall har olika kunskapstest, en 

enkät och en kort intervju med de undervisande lärarna använts som undersökande metoder. 

Kunskapstesten anses ha en relativt hög validitet på grund av att de utformades tillsammans 

med den undervisande läraren i varje årskurs. Eftersom läraren vet vad 

laborationen/demonstrationen ska ge eleverna förståelse inom så kan därför säkerheten på att 

man frågar om rätt saker vara stor. Däremot kan det skilja i svårighetsgrad mellan de tre olika 

testen på grund av att de bearbetade tre olika områden. En annan svaghet med resultaten från 

kunskapstestet kan vara att de tre undervisande lärarna genomförde laborationen med eleverna 

med något olika styrningsgrad, vilket kan sänka reliabiliteten i undersökningen något. 
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Enkätfrågorna anses vara väl kopplade till frågeställningen. De är både välformulerade och 

genomarbetade och eftersom de har använts i en tidigare undersökning, där även en 

pilotstudie genomfördes för att förbättra frågorna ytterligare, anses de ge en hög reliabilitet 

och validitet. Vidare har ingen fråga i enkäten besvarats på felaktigt sätt (dvs. två kryss på en 

fråga, eller ej besvarats), vilket tyder på att eleverna inte haft några problem med att förstå 

frågorna. 

 

En brist i undersökningen är att antalet elever som deltog är för få för att kunna dra några 

allmänna slutsatser. Detta dels beroende på ett relativt stort bortfall av elever och dels på att 

möjligheten att undersöka en mycket större grupp inte funnits. Tendenser upptäcks inom 

undersökningsgruppen men det går alltså inte att generalisera dem med detta underlag. 

 

4.3 Teoretisk tolkning 

Den teoretiska tolkningen är kopplad till frågeställningarna i undersökningen. 

 

4.3.1 Skiljer sig elevers förståelse för några moment i fysikämnet utifrån om de 

har laborerat eller fått en demonstration av läraren? 

Resultatet visar inte ett helt övertygande svar på denna fråga. Dock kan man se tendenser på 

att laborationer är den metod som har gett eleverna den största förståelsen i denna 

undersökningsgrupp. Litteraturgenomgången (kap.1) visar att det finns både fördelar och 

nackdelar med praktiskt arbete och ofta ställs frågan om det är mera effektivt än vanlig 

undervisning. Sjöberg (2000) menar att det egentligen inte finns något tydligt svar på frågan 

utan att man måste ställa den mot undervisningens mål och syfte för att kunna besvara den. 

Forskning visar att praktiskt arbete är den mest effektiva metoden om målet med 

undervisningen är att eleverna ska lära sig praktiska färdigheter. Är däremot målet med 

undervisningen att eleverna ska lära sig vetenskapens begrepp och teorier, så är det väldigt 

tveksamt att metoden med praktiskt arbete är speciellt effektivt. Min åsikt till varför inte 

undersökningen gav något tydligt resultat i denna frågeställning är av samma uppfattning som 

Sjöbergs ovan. Tre olika kunskapstest med olika moment inom fysiken har jämförts mot 

varandra. Det kan mycket väl vara så att ett moment passat bäst med en laboration medan ett 

annat moment passat bäst med en demonstration. Det skulle även förklara min egen tolkning 

av resultaten (s.37-38). Den fråga där eleverna som laborerat visat störst förståelse handlade 
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om att eleverna skulle iaktta aktivt, vilket är mycket lättare att uppnå under en laboration än 

under en demonstration. Frågorna där demonstrationsgruppen visat störst förståelse handlade 

mera om att eleverna behövde en förståelse för att lyckas med uppgiften. Frågan i åk 8 kräver 

en förståelse av en formel, vilket kan vara mycket lättare att förmedla under en demonstration 

än en laboration och frågan i åk 7 kräver förståelse av hur man läser av volymen i ett mätglas, 

vilket också borde vara lättare att förmedla under en demonstration än en laboration.  

 

Ekstig (1990) menar att det finns många frågor som läraren måste fundera över innan han/hon 

bestämmer sig för vilken undervisningsstil som ska användas i undervisningen. Först måste 

målet med momentet bestämmas. Vad ska eleverna lära sig? Utifrån målet kan sedan läraren 

ta ställning till om en laboration eller en demonstration passar bäst. Det stärker på samma sätt 

min åsikt om att resultatet i denna frågeställning kan ha påverkats av att momenten i 

undersökningen passat bäst till olika metoder. 

 

Dimenäs & Sträng Haraldsson (1996) menar att det är väldigt viktigt att läraren är tydlig med 

vad som är syftet och målen med varje undervisningstillfälle. När eleverna väl förstår målet 

med lärandet så kan den följande undervisningen, till exempel laborationen, demonstrationen 

eller föreläsningen, vara en uppföljning och därmed bidra till att elevers kunskaper utvecklas 

genom att de får reflektera utifrån tidigare erfarenheter. Vid undersökningstillfällena var vi 

väldigt tydliga med både syftet och målen. Det kan alltså enligt Dimenäs & Sträng Haraldsson 

vara en bidragande faktor till att eleverna presterade bra resultat på kunskapstestet i båda 

grupperna från varje årskurs. Enligt Thorén (1999) så är även efterarbetet i form av 

sammanfattning och dokumentation av det man fått fram en nödvändig process om kunskap 

och förståelse ska kunna utvecklas. Även detta var alla lärare noga med. Både laborationen 

och demonstrationen avslutades med en sammanfattning tillsammans med eleverna om vad 

som framkommit under lektionen. Det tror även jag att är väldigt viktig för att man som lärare 

inte ska tappa några elever som i så fall aldrig kommer fram till något resultat av lektionen. 

 

Undersökning visar alltså att både laborationer och demonstrationer ger eleverna en förståelse 

för momenten som genomförts. Det talar därför något emot den tidigare forskningen som 

presenterades i litteraturgenomgången (kap.1). Sjöberg (2000) menade att praktiskt arbete är 

väldigt tveksamt som effektiv metod om eleverna ska lära sig vetenskapliga begrepp. Andrée 

(2007) menar att det finns flera studier som har gjorts i elevers arbete och lärande i NO - 

klassrummet, och något som särskilt studerats och kritiserats är laborationer. De tidigare 
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studierna visar att eleverna inte lär sig det som syftet med laborativt arbete i NO - 

undervisningen egentligen handlar om. Men resultatet av denna undersökning visar i alla fall 

tendenser på att eleverna som laborerade fick lika stor, eller ännu större, förståelse för 

momenten som de elever som fick en demonstration. Jag tror att båda metoderna är väldigt 

viktiga att använda sig av eftersom elever lär på olika sätt. En laboration med låg 

styrningsgrad från läraren kan till exempel tappa elever som inte klarar av ostrukturerade 

laborationer som kräver egna initiativ från eleverna. 

 

”Många elever klarar inte ostrukturerade instruktioner och behöver få veta vad de 

är ute efter i det laborativa arbetet.” (Ekstig 1990, s.107) 

 

För en sådan elev skulle kanske ibland demonstrationer passa bättre än laborationer. Medan 

elever som inte klarar av att sitta stilla och lyssna och iaktta vad läraren gör utan att bli 

rastlösa och tappa koncentrationen, hellre skulle göra en laboration än en demonstration. 

 

Laborationer och demonstrationer är även viktiga av andra skäl än att de ska ge eleverna 

förståelse för begrepp och fenomen. Skolverkets mål som finns i läroplanen och kursplanen 

(se bakgrund 1.2) uttrycker riktlinjer att följa för att ge en önskad kvalitetsutveckling i skolan. 

Syfte med riktlinjerna är att alla elever ska ges samma möjlighet att uppnå de mål som skolan 

ska sträva mot. I dessa mål står bland annat: 

 

 Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

 

 Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret 

– ha insikt i olika sätt att göra naturen begriplig, som å ena sidan det 

naturvetenskapliga med dess systematiska observationer, experiment och teorier 

liksom å andra sidan det sätt som används i konst, skönlitteratur, myter och sagor 

 

För att uppfylla dessa krav så är alltså både laborationer och demonstrationer ett nödvändigt 

inslag i undervisningen. För att alla elevers förutsättningar och behov ska uppfyllas så krävs 

även en balans mellan dessa två arbetsmetoder. Som jag nämnde tidigare så är alla elever 

olika och lär på olika sätt. En laboration kan passa en elev bäst medan en demonstration 

passar en annan elev bäst.  
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4.3.2 Skiljer sig förståelsen hos eleverna, utifrån om de har laborerat eller fått en 

demonstration, i olika årskurser? 

Undersökningen visar att det skiljer sig något mellan de olika årskurserna. Åk 7 fick större 

förståelse av att laborera än att se en demonstration medan det inte var någon tydlig skillnad i 

åk 8 och 9. Resultatet väckte en nyfikenhet på grund av att det varken kan stärkas eller 

motsägas av den tidigare litteraturgenomgången. Osborne & Collins (2001) menar dock att 

elevers förhållningssätt till naturvetenskapen ändras gradvis under utbildningstiden. Elever i 

grundskolans tidiga år har en relativt positiv inställning medan den avtar med åren. Vid 14 års 

ålder inträffar en brytpunkt och flera elever börjar tycka att den naturvetenskapliga 

utbildningen är tråkig. Många elever börjar uppfatta de sammanhang där man använder 

teknisk utrustning som omodernt och tråkigt. Detta skulle kunna vara en trolig förklaring till 

varför eleverna i åk 7 tog till sig mera information än de andra årskurserna under 

laborationen. Eleverna borde ju lättare lära sig om de tycker att det de gör är roligt. I min 

undersökning tycker största andelen av eleverna att det var roligast att laborera (se s.32) trots 

att man här använder sig av teknisk utrustning, vilket skulle tala emot vad Osborne & Collins 

skriver. Undersöker man hur varje årskurs uppfattar laborationer visar det även en motsatt 

tendens än vad Osborne & Collins menar. Det visar nämligen en ökning i andelen elever, från 

åk 7 till åk 9, som tycker att laborationer är roligast (se bilaga 10). Därför anser jag att 

resultatet av denna frågeställning i högre grad beror på vilken metod som passar bäst till 

momentet som utförts än att det har med åldern att göra. Kanske kan det vara så att en 

laboration passade bäst för att ge eleverna den största förståelsen för det moment som åk 7 

bearbetade vid undersökningstillfället. 

 

4.3.3 Vilka uppfattningar har elever om laborationer och demonstrationer? 

Sjöberg (2000) och Ekstig (1990) menar att praktiskt arbete kan ha många olika syften i den 

naturvetenskapliga undervisningen. Ekstig (1990) motiverar det laborativa arbetet med bland 

annat argumentet att elever tycker att det är roligt att vara aktiva och arbeta praktiskt, vilket 

leder till motivation och ökat intresse för de naturvetenskapliga ämnena. Strömdahl (2002) 

menar att det finns indikationer på att populariteten och förtroendet för laborationer och 

praktiskt arbete ökar. Han menar att en förklaring kan vara att undervisande lärare är 

övertygade om att det undersökande arbetssättet skapar ett intresse för ämnena hos eleverna. 

Resultatet av denna undersökning visar att de flesta eleverna tycker att laborationer är roligare 

än demonstrationer. Några elever uttrycker sig såhär: 
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Jag tycker att det är roligare att laborera än att bara skriva i boken, för när man 

bara läser och skriver så blir man lätt trött och okoncentrerad. 

 

Jag tycker bättre om att labba själv för att man förstår bättre, eller att man får pröva 

på själv, det är bra och kul. 

 

Laborationer är roligare för man förstår bättre om man får jobba själv. 

 

En bakomliggande orsak till varför elever tycker att laborationer är roligare än 

demonstrationer kan vara att eleverna tycker om att arbeta praktiskt, vilket i så fall skulle 

stämma bra överens med Ekstigs resonemang. Det skulle även stämma bra överens med 

Strömdahls åsikt. Det vill säga att de undervisande lärarna är övertygade om att det 

undersökande arbetssättet skapar ett intresse för ämnena.  

 

Ekstig (1990) skriver vidare att en hel demonstration kan misslyckas om inte läraren lyckas 

väcka elevernas nyfikenhet och intresse så att de engagerar sig aktivt i förloppet. Läraren 

måste även tänka på att alla elever i gruppen ska se vad som händer under hela 

demonstrationen. Vidare måste läraren även försöka anpassa hastigheten på demonstrationen 

så att alla elever hinner uppfatta vad som händer, samtidigt som det inte får gå för långsamt så 

att eleverna hinner tappa intresset. En annan trolig orsak till varför eleverna i undersökningen 

tycker att laborationer är roligare än demonstrationer, skulle kunna vara att det är väldigt svårt 

för läraren att uppfylla alla dess krav under demonstrationer. Det skulle därför kunna leda till 

att läraren lättare tappar elevers intresse under en demonstration än en laboration. I 

laborationer har eleverna större möjlighet att arbeta mera i sin egen takt och det är lättare att 

se vad som händer då de kan montera uppställningen på bordet framför sig. 

 

Dimenäs & Sträng Haraldsson (1996) menar att under laborationer ligger fokus i 

undervisningen alldeles för mycket på de praktiska momenten. Eleverna får ett väldigt litet 

utrymme att formulera egna tankar och åsikter och läraren har alltför sällan tid att 

systematiskt sammanfatta och jämföra hypoteser med resultat. Vidare menar Thorén (1999) 

att i de flesta läroböcker finns en mycket utförlig instruktion som eleverna kan följa steg för 

steg när de ska göra en undersökning. Tyvärr resulterar denna instruktion till att eleverna 

uppnår det som läraren har tänkt sig utan att ens behöva tänka så mycket på vad de egentligen 
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gör. Det anser jag att kan vara en förklaring till varför eleverna anser att de lär sig mera av en 

demonstration än en laboration. Vid en demonstration ska alla elever ha uppmärksamheten 

riktad mot läraren, vilket borde underlätta att hålla kontakten med eleverna. Det är då lättare 

för läraren att diskutera hypoteser och resultat med eleverna och de behöver inte heller lägga 

fokus på endast genomförandet. Det ansvarar ju läraren för under demonstrationer. Resultaten 

av Gunnarsson (2008) avhandling stärker även detta då den visar att genom att göra och 

observera så antar ofta läraren att eleverna förstår varför resultatet blir som det blir. Men 

eleverna lägger istället ofta fokus på endast genomförandet vilket medför att de inte alls 

tänker på det läraren vill att de ska lära sig. Såhär uttrycker sig en elev från undersökningen: 

 

 Demonstration är bättre, glömmer bort vad man ska göra i en laboration. 

 

Strömdahl (2002) menar att ett bra sätt för eleverna att lära sig naturvetenskap är att 

experimentera, testa hypoteser och att iaktta. Därför läggs idag tyngdpunkten på just dessa 

aspekter. Förståelsen blir bättre om eleverna själva får se och avgöra om något är sant eller 

falskt. Denna åsikt verkar stämma bra överens med resultatet från elevers uppfattningar om att 

både laborationer och demonstrationer är mycket viktiga i fysikundervisningen och att båda 

metoderna ökar förståelsen mycket av texten i läroboken. 

 

4.3.4 Sammanfattning 

Undersökningen har visat att både laborationer och demonstrationer är nödvändiga inslag i 

undervisningen. Båda metoderna bidrar till att skolverkets mål uppnås och att elever skaffar 

sig en förståelse för de moment som bearbetats. Dock kan en laboration passa bäst till ett 

moment i undervisningen medan en demonstration passar bäst till ett annat moment. Läraren 

måste därför ta ställning till vilken av metoderna som lämpar sig bäst vid varje 

undervisningssituation och om en demonstration väljs så måste den planeras väl. Risken blir 

annars att elevers uppmärksamhet och intresse förloras vilket medför att eleverna inte lär sig 

syftet och målen som läraren har med demonstrationen. Vidare har undersökningen visat att 

elever uppfattar att de lär sig mycket av både laborationer och demonstrationer men att det är 

roligast med laborationer. En trolig orsak är att elever tycker om att arbeta praktiskt vilket 

även ökar motivationen och intresset för det naturvetenskapliga ämnet. Elever uppfattar både 

laborationer och demonstrationer som mycket viktiga i fysikundervisningen och att metoderna 

ökar förståelsen mycket av texten i läroboken. Förståelsen för olika undervisningsmoment 
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verkar alltså bli bättre om eleverna själva får se och avgöra om något är sant eller falskt, detta 

med hjälp av både laborationer och demonstrationer. 

 

4.4 Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning 

Denna undersökning har gett mig en god inblick i hur undervisningen bedrivs under 

laborationer och demonstrationer. Denna inblick tillsammans med en större förståelse för 

elevers uppfattningar om de olika undervisningsmetoderna, anser jag vara väldigt värdefulla 

kunskaper inför mitt kommande läraryrke. 

 

Eftersom undersökningen endast har behandlat en liten undersökningsgrupp så är resultaten 

svåra att generalisera. Det skulle därför vara intressant att fördjupa sig mera i dessa frågor. 

Det kan vara intressant att undersöka och jämföra flera olika klasser i samma årskurs och 

kanske även på flera olika skolor. Skiljer sig resultaten i olika klasser? Kan man se några 

samband mellan elevuppfattningar och resultaten på kunskapstesten? Kan man se några 

samband mellan kön och vad eleverna tycker är roligast av laborationer och demonstrationer? 

Kan man se några samband mellan kön och vilken metod de lär sig mest av? 

 

Resultaten av denna undersökning visar att laborationer kan lämpa sig bäst vid vissa moment i 

undervisningen medan demonstrationer kan lämpa sig bäst vid andra. Ett intressant område att 

undersöka skulle därför vara om detta resultat går att generalisera? Och vilka moment skulle i 

så fall kunna lämpa sig bäst till laborationer respektive demonstrationer? När behöver 

eleverna laborera själva för att få förståelse för momentet och när behöver eleverna en 

demonstration för att få denna förståelse? 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Hej! 

Mitt namn är Therese Nordgren. Jag studerar till matte – no lärare på Högskolan i Gävle och 

är under denna termin ute på Hagaskolan i några veckor för att göra en undersökning som 

sedan kommer att vara grunden till mitt examensarbete. Syftet med arbetet är att jämföra 

elevers förståelse i fysikämnet efter en laboration respektive en demonstration, samt att 

undersöka elevers uppfattningar om laborationer och demonstrationer. Undersökningen 

kommer att genomföras under elevernas vanliga fysiklektioner. I slutet av lektionen kommer 

jag att dela ut ett litet kunskapstest och en enkät där eleverna får besvara några frågor 

angående lektionen och hur de uppfattar laborationer respektive demonstrationer. Enkätsvaren 

kommer att bearbetas enligt sekretesslagen, dvs. att den personliga integriteten skyddas och 

eleverna får vara anonyma.   

 

Eftersom eleverna inte uppnått 18 års ålder så behöver jag målsmans underskrift för att få 

genomföra undersökningen med dem. Jag är därför väldigt tacksam om ni vill skriva under 

nedan och sedan skicka tillbaka papperet till skolan med eleven. 

 

Vid frågor angående undersökningen får ni gärna kontakta mig på: 

Mail address: therese.nordgren@hotmail.com 

Telefon: 070-2469868 

 

 

Jag godkänner att mitt barn deltar i undersökningen. 

 

Målsmans underskrift: _______________________________________________   

 

 

 

Tack på förhand. 

Med vänliga hälsningar Therese Nordgren. 

mailto:therese.nordgren@hotmail.com
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Bilaga 2 

Enkätfrågor om laborationer och demonstrationer i fysikundervisningen. 

 

 

Jag är: Tjej  Jag går i årskurs: _____________ 

 Kille 

 

Hej! 

Mitt namn är Therese Nordgren. I samband med mitt examensarbete på lärarutbildningen i 

Gävle genomför jag nu en undersökning om elevers förståelse för några moment i fysikämnet 

efter en laboration respektive en demonstration, samt elevers uppfattningar om laborationer 

och demonstrationer. För att kunna genomföra undersökningen behöver jag elevers hjälp och 

därför är just din medverkan väldigt viktig för mig. Testet och enkäten är anonym och 

kommer att vara det genom hela mitt arbete. 

  

Sätt ett kryss framför det svarsalternativ som stämmer bäst med din åsikt. 

Svara endast med ett kryss per fråga.  

 

1. Vad tycker du om att laborera i fysik? 

 Mycket tråkigt Tråkigt Roligt Mycket roligt 

 

2. Tycker du att det är viktigt med laborationer i fysikundervisningen? 

 Helt oviktigt Oviktigt Viktigt Mycket viktigt 

 

3. Hur mycket tycker du att laborationerna ökar din förståelse av texten i läroboken? 

 Ingenting alls Lite Mycket Väldigt mycket 

 

4. Hur mycket mer tycker du att du lär dig av att laborera än att enbart använda 

läroboken? 

 Ingenting alls Lite Mycket Väldigt mycket 
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Nedan följer några frågor om demonstrationer, dvs. då läraren visar er en laboration eller ett 

experiment istället för att ni själva får genomföra den/det. 

 

5. Vad tycker du om demonstrationer i fysik? 

 Mycket tråkigt Tråkigt Roligt Mycket roligt 

 

6. Tycker du att det är viktigt med demonstrationer i fysikundervisningen? 

 Helt oviktigt Oviktigt Viktigt Mycket viktigt 

 

7. Hur mycket tycker du att demonstrationer ökar din förståelse av texten i läroboken? 

 Ingenting alls Lite Mycket Väldigt mycket 

 

8. Hur mycket mer tycker du att du lär dig av en demonstration än att enbart använda 

läroboken? 

 Ingenting alls Lite Mycket Väldigt mycket 

 

9. Vad tycker du är roligast, att laborera själv eller att titta på en vetenskaplig 

demonstation som läraren visar? 

 Laboration Demonstration 

  

10. Vilken av dem på ovanstående fråga tycker du att du lär dig mest av? 

 Laboration Demonstration 

 

11. Vill du lägga till någonting, gör det gärna här! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 3 

L 02. Laboration: Bestämning av volym 

Materiel: Mätglas, eventuellt volymbägare, snöre, några föremål vars volym ska bestämmas. 

 

Som regel är mätglasen graderade i ml eller cm3. 

Även cc, som är en äldre förkortning för cm3, förekommer. 

När man häller vatten i mätglaset ställer sig vattenytan högre intill mätglasets väggar. 

Vattenvolymen ska avläsas där vattenytan är plan och ögat ska hållas på samma höjd som 

vattenytan. 

 

Du ska nu bestämma volymen för olika föremål och föra in värdena i tabellen. Tänk efter hur 

du ska gå till väga. Skriv lämpliga rubriker i de två tomma kolumnerna i tabellen nedan. 

 

 

 
 

Hur kan du göra om föremålet inte får plats i mätglaset? 
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Bilaga 4 

Kunskapstest för åk: 7 

 

1. Vad är som regel mätglasen graderade i för enhet? 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Avläs och skriv vattenvolymen i figurerna nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hur kan man bestämma volymen på en viss mängd vätska? 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Hur kan man bestämma volymen på ett litet oregelbundet föremål? 

___________________________________________________________________________ 

 

Lycka till! 
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Bilaga 5 

Laboration: Magneter 

 

Materiel: 2 stavmagneter, hästskomagnet, vridbar hållare, ståndare med stift, pappskiva, 

pappersark (A4), järnfilspån, stålstav (ungefär samma storlek som en stavmagnet), provrör 

med kork, strumpsticka av järn, kompass. 

 

Placera den ena stavmagneten i den vridbara hållaren. Använd sedan den andra stavmagneten 

och undersök hur magneternas olika ändar påverkar varandra. Skriv ner dina slutsatser: 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 

Läggen stavmagnet på bordet och placera en pappskiva över den. Strö sedan ett tunt lager 

järnfilspån över pappskivan. OBS! Se till att järnfilspånen inte kommer i direkt kontakt med 

magneten! Den blir då mycket svår att rengöra. Knacka försiktigt på pappskivan. 

Rita i figuren nedan det mönster som bildas. Förenkla mönstret så att fältlinjerna framträder 

tydligare. 

 

 

 

 

 

 

 

Din kamrat får inte se vad du ska göra nu!  

Slå in en stavmagnet i ett pappersark så att du får ett litet paket. Gör ett annat paket som 

innehåller en stålstav. Din kamrat ska nu försöka ta reda på i vilket paket magneten finns. 

Beskriv hur man kan lösa uppgiften: 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
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Magnetisering 1.  

Fyll ett provrör till ungefär hälften med järnfilspån och sätt på korken.  

Håll provröret horisontellt (vågrätt) och skaka om så att järnfilspånen fördelas över hela 

provröret. Håll fortfarande provröret horisontellt och dra med en stavmagnet längs provröret 

åt samma håll några gånger. Kontrollera om provröret blivit magnetiskt. Skaka sedan om 

provröret och undersök på nytt om det är magnetiskt. Beskriv resultatet och hur du gjorde för 

att undersöka magnetismen: 

 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 

Magnetisering 2.  

Du skall nu magnetisera en strumpsticka med hjälp av en stavmagnet. Beskriv hur du kan 

göra och hur du sedan kan undersöka om strumpstickan blivit magnetisk: 

 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 

Strumpstickan består av en oerhörd mängd atomer. Atomerna uppför sig som små magneter. 

Vad vet vi om dessa "småmagneter" då strumpstickan är magnetiserad? 

 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
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Laboration: Magnetfält 

 

Materiel: Spänningskub, bottenplatta, 2 ståndare, nålmagnet, ståndare med stift, sladdar, 

koppartråd (0,4 mm diameter), cirka 1,5 m lång isolerad entrådig ledare (0,5 – 0,7 mm i 

diameter), 2 krokodilklämmor, grov spik, småspik. 

 

 
 

Montera materielen enligt figuren. Vrid på bottenplattan så att magnetnålen står parallellt med 

koppartråden som är uppspänd mellan de båda ståndarna. 

Kuben ska vara inställd på 3 V likspänning. 

Slut strömkretsen ett kort ögonblick genom att slå till strömbrytaren på kuben. Pröva att 

kasta om strömriktningen i ledaren. 

 

Vilka slutsatser kan du dra av försöken? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Använd en eller ett par långa sladdar och gör en spole med cirka 10 cm diameter. Sladden bör 

vara så lång att du får en spole med minst 5 varv. 

Anslut spolen till kubens likspänningsuttag. Vrid ratten till nolläge och slå till strömbrytaren. 

Öka sedan strömmen så att den blir cirka 6 A. 

 

Håll spolen ett par centimeter från nålmagneten som i figuren ovan. Pröva sedan med att vrida 

spolen så att spolens andra ände blir vänd mot nålmagneten. 

 

Skriv ner dina iakttagelser: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 6 

Kunskapstest för åk: 8 

 

1. Skriv hur magneternas ändar påverkar varandra i bilderna nedan.   

              a)                                                         b) 

___________________________________________________________________________ 

2. Visa med linjer och pilar hur magnetfältet ser ut i bilden nedan. 

 

 

 

3. Hur kan man göra för att magnetisera ett föremål av stål (t.ex. en strumpsticka)? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Spänningskuben är inställd på 3 V. Vad händer med magnetnålen när strömkretsen 

sluts och vad skulle hända om man byter riktning på strömmen?  

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Lycka till! 
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Bilaga 7 

L 05. Laboration: Medelfart 

 

Materiel: Ränna (2 m lång), kula, tung stoppklots, linjal, stoppur, klots (att lägga under 

rännan). 

Montera materielen på bordet enligt figuren. Placera stoppklotsen på rännan 0,5 m från 

rännans övre ände. 

 

Släpp kulan från rännans övre ände och mät tiden det tar för kulan att nå stoppklotsen. Gör 

om försöket tre gånger och beräkna medelvärdet av tiden. För in värdena på sträcka och tid i 

tabellen till höger. 

Gör om försöket med stoppklotsen på avståndet 1 m, 1,5 m och 2 m från rännans övre ände. 

Använd värdena du fått och beräkna hur lång tid det tog för kulan att rulla den första, andra, 

tredje respektive fjärde halvmetern. Skriv tiderna i tabellen nedan. 

 

Skriv formeln för beräkning av medelfart: 

 

Beräkna medelfarten som kulan haft under varje delsträcka. För in värdena i tabellen nedan. 

 

Sträcka Tid Medelfart 

mellan 0 och 0,5 m        =                     m   

mellan 0,5 m och 1,0 m =                     m   

mellan 1,0 m och 1,5 m =                     m   

mellan 1,5 m och 2,0 m =                     m   

 

Vad kallas den rörelse kulan haft? 

___________________________________________________________________________ 

  

Hur kom du fram till den slutsatsen? 

___________________________________________________________________________
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Bilaga 8 

Kunskapstest för åk: 9  

 

1. Skriv upp formeln för beräkning av medelfart. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

2. En cyklist körde sträckan 30 km på 3 timmar. Vilken medelfart hade han? 

    Visa hur du räknar och kom ihåg att skriva ut enheten. 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

3. En bilförare åker en sträcka på 40 km. Han håller en medelhastighet på 80 km/h. 

    Hur lång tid kommer resan att ta? 

    Visa hur du räknar och kom ihåg att skriva ut enheten. 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Vad menas med acceleration? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Lycka till! 
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Bilaga 9 

Enkätresultat     

      

Antal elever (st)     

      

 Mycket tråkigt  Tråkigt Roligt Mycket roligt  

Totala 

svar 

Fråga 1 1 14 36 5 56 

      

 Helt oviktigt Oviktigt Viktigt Mycket viktigt  

Fråga 2 0 7 35 14 56 

      

 Ingenting alls Lite Mycket Väldigt mycket  

Fråga 3 0 17 28 11 56 

      

 Ingenting alls Lite Mycket Väldigt mycket  

Fråga 4 1 19 25 11 56 

      

 Mycket tråkigt  Tråkigt Roligt Mycket roligt   

Fråga 5 3 24 29 0 56 

      

 Helt oviktigt Oviktigt Viktigt Mycket viktigt  

Fråga 6 2 2 45 7 56 

      

 Ingenting alls Lite Mycket Väldigt mycket  

Fråga 7 0 19 31 6 56 

      

 Ingenting alls Lite Mycket Väldigt mycket  

Fråga 8 2 17 28 9 56 

      

 Laboration Demonstration    

Fråga 9 38 18   56 

      

 Laboration Demonstration    

Fråga 

10 27 29   56 
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Antal elever (%)     

      

 Mycket tråkigt  Tråkigt Roligt Mycket roligt  

Totala 

svar 

Fråga 1 1,8 25 64,3 8,9 100 

      

 Helt oviktigt Oviktigt Viktigt Mycket viktigt  

Fråga 2 0 12,5 62,5 25 100 

      

 Ingenting alls Lite Mycket Väldigt mycket  

Fråga 3 0 30,4 50 19,6 100 

      

 Ingenting alls Lite Mycket Väldigt mycket  

Fråga 4 1,8 33,9 44,7 19,6 100 

      

 Mycket tråkigt  Tråkigt Roligt Mycket roligt   

Fråga 5 5,3 42,9 51,8 0 100 

      

 Helt oviktigt Oviktigt Viktigt Mycket viktigt  

Fråga 6 3,55 3,55 80,4 12,5 100 

      

 Ingenting alls Lite Mycket Väldigt mycket  

Fråga 7 0 33,9 55,4 10,7 100 

      

 Ingenting alls Lite Mycket Väldigt mycket  

Fråga 8 3,5 30,4 50 16,1 100 

      

 Laboration Demonstration    

Fråga 9 67,9 32,1   100 

      

 Laboration Demonstration    

Fråga 10 48,2 51,8   100 
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Bilaga 10 

Fråga 9 

Vad tycker du är roligast, att laborera själv eller att titta på en demonstration som läraren 

visar? 
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Diagrammen visar elevsvar på ovan nämnda fråga från varje årskurs. 
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