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Sammanfattning  
Arbetet gjordes för att ta reda på vad forskningen säger om laborationernas roll i 
fysikundervisningen. Detta gjordes genom att jag läste flera olika forskningsrapporter, 
bland annat från en stor undersökning inom EU där ett försök gjordes att undersöka 
måluppfyllelsen i dagens fysikundervisning. Forskarna tog först reda på vilka mål lärare 
har med sin undervisning, och sedan togs reda på i vilken utsträckning olika typer av 
undervisning hjälper eleverna att nå dessa mål.  
 
Resultaten visar att det bästa sättet att nå de fem huvudmålen (Länka teori och praktik, 
lära sig att utföra experiment, lära sig vetenskapliga metoder, öka motivationen och 
undersöka elevernas kunskaper) är en blandning av undervisningsmetoder, där 
laborativa moment är en viktig del. Min egen undersökning visade på samma resultat. 
För att få eleverna att förändra sina alternativa begrepp, så att de stämmer bättre 
överens med de vetenskapliga, krävs något mer än en öppen laboration.  
 
Variation verkar vara nyckeln till god måluppfyllelse. 
 
 
Nyckelord: Fysik, laborationer, undersökningar, måluppfyllelse 
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1 Inledning 
 
Jag har jobbat på en gymnasieskola under flera år. De senaste åren har jag undervisat i 
fysik, både A och B kursen. När jag började med fysikundervisningen kände jag att det 
var svårt att bestämma sig för vilka laborationer jag skulle låta eleverna göra. Jag 
frågade mina kollegor vilka de brukade göra och läste även i flera Lärarhandledningar. 
Jag funderade mycket över om det blev dom bästa laborationerna jag valde, eller om det 
hade varit bättre att välja några andra. Detta är något som jag tycker är viktigt att 
fundera över inför varje val vi gör då vi undervisar. 
 
För att inte försöka bita över ett för stort stycke begränsar jag mig i detta arbete till just 
laborationerna. Detta beror till stor del på att det är den del av undervisningen som jag 
tror att läraren har lättast att styra över, om vi inte begränsas i våra val av ekonomi eller 
tidsbrist. Det är också den del av fysikundervisningen som jag anser är den viktigaste, 
för att eleverna ska förstå alla begrepp. Mitt syfte har hittills varit att öka förståelsen hos 
eleverna. Vad säger forskningen om laborationernas roll i detta avseende? Jag hoppas 
kunna besvara denna fråga med hjälp av existerande forskningsrapporter. Jag vill också 
göra en egen undersökning för att prova hur man inom didaktikforskningen undersöker 
laborationer, vilket jag tycker verkar spännande. 
 

1.1 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka vad forskningen säger om laborationer, 
samt att ta reda på vad som händer när några elever laborerar.  

 

1.2 Frågor 
De frågor som jag vill undersöka är: 

• Vilken typ av laborationer borde enligt forskning väljas, beroende på målet med 
laborationen. 

• Hur mycket och hur pratar eleverna fysik (”talking physics”) under en speciell 
laboration med en ångmaskin? 

• Vad händer för övrigt under laborationen? 
 

1.3 Disposition 
Kapitel 2 ger en kort historik om laborationernas betydelse inom naturvetenskapen, följt 
av en sammanställning av ett antal forskares mening om vad en laboration kan ge samt 
vilka mål man kan ha med undervisningsformen. Kapitel 3 redovisar resultatet av den 
undersökning som jag genomfört. I Kapitel 4 diskuteras resultatet av undersökningen i 
relation till internationell forskning. 
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1.4 Metod 
Jag läste böcker och forskningsrapporter där det talas om hur laborationen som del av 
undervisningen i naturvetenskapliga ämnen förändrats genom tiderna. Detta gav en 
intressant bild, som till viss del förklarar varför laborationerna ser ut som de gör. 
Forskarna ger också förslag på hur man ska göra för att nå ett visst mål med de 
laborationer som man genomför. (Ekstig, 1990, Lunetta 1998, Halldén, Schoultz, 
Strömdahl och Wickman 2002) 
 
En intressant undersökning utfördes i 6 europeiska länder under 1990-talet (Welzel, M. 
m fl, 1998) Resultatet av denna visar vilket syfte de lärare som deltog i undersökningen 
har med laborationerna som de genomför. För att visa vilka syften de inblandande 
lärarna hade med laborerandet har jag sammanfattat resultatet av denna undersökning.  
 
För att koppla till verkligheten läste jag om några olika typer av undersökningsmetoder, 
bland annat om CBAV1- metoden (Niedderer m fl, 2002), och fastnade för att filma en 
laboration och undersöka vad som händer, med hjälp av just CBAV- metoden. Jag ville 
se i vilken utsträckning eleverna använder fysikaliska begrepp och i vilka situationer. 
Resultatet jämfördes sedan med det resultat som Niedderer m fl (2002) redovisar.  
 

                                                 
1 Category Based Analysis of Videotapes from Labwork 
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2 Litteraturgenomgång  

2.1 Laborationen ur ett historiskt perspektiv 
I slutet av 1800-talet var den förhärskande uppfattningen bland fysikerna att man nu 
hade svaren på alla frågor inom räckhåll. Den auktoritära synen på kunskap var grund 
till hur undervisning gick till. Läraren hade alla fakta som eleverna skulle lära sig. Detta 
innebar att fysikundervisningen till stor del bestod av faktaredovisning. Alla fakta fanns 
i böckerna och hos läraren. Kursens innehåll dikterades av vetenskapen och 
förmedlades utan hänsyn till barns begreppsmässiga mognad. De experimentella 
inslagen var hårt styrda av läraren som i många fall kände sig pressad av den stora 
stoftmängden i kursen. Detta sätt att se på kunskap och undervisning var det 
förhärskande inom skolan långt in på 1900-talet (Ekstig, 1990). 
 
Laborationer har, trots detta, länge haft en central roll i den naturvetenskapliga 
undervisningen, och lärare har även föreslagit att många fördelar kommer av att 
engagera elever i laborativt arbete. Redan tidigt under 1800-talet kunde man konstatera 
att laborativt arbete hjälpte eleverna att göra observationer av naturen och dra slutsatser 
baserade på dessa (Lunetta, 1998).  
 
I mitten av 1900-talet användes laborationerna framför allt till att illustrera och 
konfirmera den fakta som presenterades i läroboken eller av läraren (Lunetta, 1998). 
När Ryssarna skickade ut sin Sputnik 1957 skedde en revolution inom den 
naturvetenskapliga undervisningen, i form av ett massivt reformarbete bland annat inom 
den naturvetenskapliga pedagogiken. Man insåg att vetenskapliga framåtskridanden 
bygger på att man fångar elevernas intresse för vetenskap och teknik och att man lyckas 
förmedla de kunskaper som finns på ett bra sätt. Även den kunskap som andra 
världskriget gav om faran med en alltför auktoritär uppfostran påskyndade 
förändringarna. (Ekstig, 1990) 
 
Laborationerna förändrades från att vara en möjlighet att samla data för att verifiera 
principer och relationer till aktiviteter där eleverna själva ska försöka identifiera 
mönster och relationer i de data de samlade in (Lunetta, 1998). De nya pedagogerna 
betonade elevernas aktivitet vid inlärning. Inom naturvetenskaperna innebar det att 
elevexperimenten fick en framskjuten roll. Uttrycket ”learning by doing” som myntades 
av Dewey2 fick i Sverige stor betydelse för utformningen av Lgr623 bland annat via 
Alva Myrdal4. Lgr62 lade vikt på problemlösning och eftersträvade att ge kurserna en 
genomtänkt logisk struktur, centrala begrepp och idéer betonades. Fysiken framställdes 
som öppen och dynamisk, en vetenskap i förändring, utan de slutliga svaren på de 
grundläggande frågorna. (Ekstig, 1990)  
 
Internationellt började också sättet att utarbeta laborationsinstruktioner förändras, från 
att vara mycket strukturerade till att vara mer öppna. Laborationerna genomfördes för 
att engagera eleverna individuellt, i små grupper och som demonstrationer i större 
grupper. Hur mycket teknik som används vid laborationerna har varierat från så lite som 
möjligt till så mycket som möjligt (Lunetta, 1998). 

                                                 
2 Dewey  John (1859-1952) Läs mer på: http://www.iep.utm.edu/d/dewey.htm 
3 Läroplan för grundskolan 1962 
4 Alva Myrdal (1902-1986) 1947 ordförande i kursplanedelegationen 
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När man under 1970-talet lärde sig mer om hur barn utvecklas och hur deras 
möjligheter att lära sig grundläggande vetenskapliga begrepp förändras med åren, 
började många ifrågasätta det sätt som grundläggande naturvetenskap lärdes ut 
(Lunetta, 1998). Synen på de naturvetenskapliga ämnena tog även starkt intryck av den 
allmänna samhälleliga utvecklingen, en förändrad syn på demokrati, vetenskapernas 
utveckling och miljömedvetenhet. Detta ledde till en ny revolution inom bland annat 
den Svenska didaktiken. (Ekstig, 1990).  
 
1987 genomfördes en undersökning av hur förändringarna påverkat fysikämnet i den 
svenska skolan. Den visade att medan den vetenskapliga disciplinen fysik genomgick 
en stor förändring, var förändringarna i läroplanerna små och i läroböckerna ännu 
mindre. Förändringarna i läroplanen gällde i första hand hur ämnet skulle framställas, 
medan förändringarna av innehållet var mer blygsamma. Tyvärr ledde detta troligtvis 
till att själva undervisningen inte förändrades särskilt mycket. (Ekstig, 1990) 
 
Under senare delen av 1900-talet har fokus legat på att förbättra elevernas förståelse av 
det naturvetenskapliga arbetssättet (Lunetta, 1998). Man kan enligt Ekstig (1990) 
urskilja fyra skäl för laborativ undervisning: 
 

1. Naturvetenskap innefattar komplexa och abstrakta samanhang som eleverna inte 
kan fatta utan att få tillfälle att själva handskas med föremålen på ett konkret 
sätt. 

 
2. Laborativt arbete ger eleverna möjlighet att delta i och uppskatta den 

naturvetenskapliga metoden. 
 
3. Praktiskt experimenterande befordrar utvecklandet av färdigheter med 

allmängiltig användbarhet. 
 
4. Elever uppskattar aktivitet och praktiskt arbete och blir därmed motiverade för 

och intresserade av de naturvetenskapliga ämnena. 
 
Lunetta (1998) och Wickman (2002) håller med, även om de uttrycker sig mer 
kortfattat. 

2.2 Vad bör styra valet av laboration? 
Naturvetenskapernas och därmed även fysikens uppgift är att få oss att förstå det som vi 
inte kan se. Denna kunskap kan vi uppenbarligen inte få direkt utan vi får sluta oss till 
insikterna genom observationer och undersökningar av den osynliga världens effekter 
på den synliga (Ekstig, 1990). Detta är vad vi gör när vi laborerar, försöker se det 
osynliga. Det finns många exempel på fysikaliska storheter som inte syns men som vi 
alla är överens om att vi måste ta med i beräkningar. Några av dessa är elektrisk ström 
(som är mycket svårt att förstå för många elever), kraft och energi. Dessa är alla 
företeelser som vi inte ser direkt, men genom undersökningar klart kan se verkan av. 
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I många sammanhang diskuteras viken typ av laborationer som är bäst. Det är då svårt 
att veta vad olika personer menar när de säger att just den laborationen är bäst. Detta 
beror till stor del på att det vi vill ha ut av laborationen är det som avgör om 
laborationen är bra eller inte. Under 1990-talet genomfördes en stor undersökning i 
Europa (Welzel, M. m fl, 1998), denna försökte bland annat besvara vilka typer av 
laborationer som genomförs och varför, dvs. vad har läraren för motiv för att välja just 
den laborationen. Jag återkommer till detta senare. 
 
Det finns olika svårighetsgrader av naturvetenskaplig kunskap. Å ena sidan enkel 
klassifikation som ligger nära vardagliga kontexter, referenser och erfarenheter. Å andra 
sidan teoribildning, som ofta ligger utanför den direkta sinneserfarenheten och där 
matematiken är kommunikationsinstrument. De matematiska sambanden mellan 
fysikaliska storheter (”formler”) upplevs ofta som ett kommunikativt hinder för 
förståelse. Med andra ord är ett ”naturligt” vardagligt förhållningssätt och det naturliga 
språket ibland inte tillräckligt för att kommunicera naturvetenskap, i många fall krävs 
ett särskilt sätt att tänka och kommunicera (Strömdahl, 2002). 
 
Relationen mellan den sinnligt uppfattade världen och den naturvetenskapliga 
beskrivningen ställs på sin spets i laborationen, experimentet, den kommunikationsform 
som stundtals betraktas som den främsta i undervisningen av naturvetenskap och 
teknik. Vad man lär sig av laborationen är emellertid inte självklart (Strömdahl, 2002). 
 
Under 1900 talets slut insåg några forskare att det finns allvarliga skillnader mellan 
målen för utbildningen och det som eleverna senare visar sig kunna. Det visade sig till 
exempel att lärare och elever har helt olika ”purposes in mind” (Lunetta, 1998) när de 
befinner sig i undervisningssituationen. För eleverna är det primära målet oftast att följa 
instruktionerna eller att få rätt svar. Speciellt kan detta komma att gälla i 
laborationssituationen, där eleverna ofta ser manipulation av utrustning och att få 
korrekta mätvärden som målet. För alltför många elever innebär laborationerna 
”manipulating equipment but not manipulating ideas” (Lunetta, 1998). 
 
Många undersökningar har visat att elever ofta fått recept för hur en speciell laboration 
skall genomföras. Detta har lett till att de sällan haft möjlighet att diskutera hypoteser, 
föreslå hur dessa skall testas och planera och genomföra testet. Eleverna har i dessa fall 
sällan formulerat egna frågor eller ens diskuterat felkällor eller lämplig storlek på 
mätserier. Detta visade sig leda till brister i kopplingen mellan mål, teori och praktik 
inom den naturvetenskapliga undervisningen (Lunetta, 1998). Det finns en diskrepans 
mellan vardagskunskapen ”den levda världen”, och stora delar av den 
naturvetenskapligt beskrivna världen. Det är dock just detta, att abstrahera och 
generalisera, som är naturvetenskapens styrka och nyckeln till dess unika framgång. 
(Strömdahl, 2002) För att råda bot på problemet rekommenderade en rad forskare 
förändringar av undervisningsmetoderna (Lunetta, 1998). Lunetta var en av dessa. Det 
första de konstaterade var att vi som är lärare måste bli medvetna om vad vi gör, hur vi 
gör det och varför vi gör så. 
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2.2.1 Mot bättre överensstämmelse mellan mål, teori er och praktik 
Undervisning i naturvetenskapliga ämnen har alltid tagit upp historiska aspekter. 
Lärarnas framställning av den elektriska induktionen har t ex alltid utgått från Ørstedts5 
upptäckt av elektromagnetismen och sedan har man berättat om Faradays6 målmedvetna 
sökande efter det omvända fenomenet som han intuitivt förutsade. Faradays eget 
experiment att flytta en stavmagnet i en spole brukar vara det första introducerande 
experimentet för att påvisa induktionsfenomenet i skolan (Ekstig, 1990). 
 
Den typ av genomgångar som man oftast ser i skolan bygger enligt ovan på att man 
berättar en historia om naturvetenskap. Under början av 1900-talet utfördes även 
laborationer inom dessa ramar. De blev då av typen följa strikta, ritualiserade metoder 
för att verifiera ”berättelsen”. Studenternas möjligheter att undersöka och upptäcka 
begränsades. Under 1960-talet blev de induktiva laborationerna allt vanligare även om 
det gick ganska trögt. Laboratoriet blev en plats för undersökningar och för att utveckla 
och testa hypoteser, det naturvetenskapliga arbetssättet blev ett allt viktigare moment. 
Målet var att utveckla elevernas vetenskapliga modeller. Många undersökningar visade 
att eleverna ofta har förutfattade meningar om vad de vetenskapliga begreppen betyder, 
detta kan i vissa fall leda till deras observationer i laboratoriet färgas av vad de tror ska 
hända. Dessa förutfattade meningar eller föreställningar är oftast mycket svåra att 
förändra. (Lunetta, 1998)  
 
Genom att i vissa sammanhang kalla dessa föreställningar för referensramar, har man 
velat framhålla att de inte är tillfälliga missuppfattningar av vad som presenteras i 
undervisning, utan stabila föreställningar som delas av stora grupper av elever. Genom 
att tala om dessa som alternativa, menar man att de fungerar som förklaringar som står 
som alternativ till de naturvetenskapliga. Alternativa referensramar är alltså 
föreställningar om omvärlden som utvecklas spontant hos individen och de är som 
nämnts tidigare mycket svåra att påverka. De kan ibland även stå i strid med de 
vetenskapliga beskrivningarna och förklaringarna av samma fenomen (Halldén, 2002). 
 
Det finns heller ingen självklar kontinuitet mellan dessa alternativa referensramar eller 
föreställningar (vardagstänkande) och de naturvetenskapliga begreppen (det 
vetenskapliga tänkandet). De tillhör olika kontext och representerar olika sociala språk. 
Eleven måste därför lära sig att kommunicera inom och skilja mellan olika 
begreppsvärldar (Schoultz, 2002). 
 

                                                 
5 Ørstedt Hans Christian (1777-1851) Dansk fysiker. Läs mer på: 
http://www3.tsl.uu.se/~tengblad/Globalenergi/moment1/stralning/Elektromagn.html 
6 Faraday Michael (1791-1867) Engelsk fysiker. Läs mer på: 
http://www3.tsl.uu.se/~tengblad/Globalenergi/moment1/stralning/Elektromagn.html 
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Under 1980-talet växte det fram en konstruktivistisk syn på hur elever organiserar 
vetenskapliga teorier i sina sinnen. Lärandet ansågs bero på de sammanhang i vilket 
teorierna framställdes och att eleverna lär sig genom att lösa uppgifter. Det blev allt 
tydligare att vägen och målet beror på varandra och är stark länkade till varandra för att 
skapa sammanhang för eleven. När eleverna interagerar med ett problem, 
studiekamrater och lärare lär de sig bättre, elevernas intellekt engageras och 
laborationstillfället blir mer meningsfullt. Individuella elever kan då formulera teorier 
på samma sätt som den vetenskapliga världen (Lunetta, 1998). Här betraktas kunskap 
inte som något som förekommer inom individen. Kunskap finns även mellan individer 
och utvecklas i samspel, då människor försöker förstå varandra och den situation de 
befinner sig i. Kunskapens ursprung finns i social interaktion (Schoultz, 2002). 
 
Laborationernas obegriplighet har i en konstruktivistisk anda ofta förklarats av att de 
befinner sig långt från elevernas vardag och elevernas egna uppfattningar. Det går 
knappast att betvivla att elevernas tidigare erfarenheter spelar stor roll för hur de förstår 
laborationerna och naturvetenskapliga fenomen. Undersökningar av samspelet mellan 
tidigare erfarenheter och undervisningen har visat att hur elevernas erfarenheter 
kommer till uttryck beror mycket på hur undervisningen gestaltar sig (Wickman, 2002). 
 
Språket, konversationen, är den mest betydelsefulla mekanismen vi har för att utveckla, 
testa och kommunicera kunskap. Med hjälp av språket kan vi diskutera och utveckla 
begrepp. Genom att använda språket på ett visst sätt konstruerar vi en bild av 
verkligheten som är anpassad till de traditioner som gäller och de behov som finns i en 
viss verksamhet (Schoultz, 2002).  
 
Även om läraren har en viktig funktion som auktoritet och samtalspartner, betyder inte 
detta att studenterna okritiskt ska smälla i sig den naturvetenskapliga kunskapen. 
Snarare ska läraren vara en kunnig person som bjuder in studenterna att delta utifrån 
deras förutsättningar – en verksamhet som delas mellan människor. För att förändra 
praktiken måste vi träda in i den och lära oss de innebörder som finns i den. Bara den 
som har kunskap kan ifrågasätta den (Wickman, 2002). 
 
Eller för att använda Lunettas (1998) egna ord: 
 

”Strategies of this kind have been difficult for teachers to implement, but such 
experiences can help the learner understand how the scientific community develops 
consensus and establishes the validity of scientific concepts. … If students’ 
understandings are to be changed toward those of accepted science, then intervention and 
negotiation with an authority, usually a teacher, is essential”  

 
Här kan man se hur viktiga vi som lärare är för att hjälpa elever att bygga upp en 
sammanhängande begreppsförståelse, där allt hänger ihop och följer vedertagna 
vetenskapliga upptäckter, att bygga upp den naturvetenskapliga begreppskartan. 
 
Lunetta (1998) påpekar också att om laborationstillfällen integreras med andra 
metakognitiva inlärningstillfällen av typen ”förutse – förklara – observera”, t.ex. 
demonstrationer, och när de inkluderar manipulation av idéer istället för utrustning kan 
de verkligen förbättra den naturvetenskapliga inlärningen. 
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De naturvetenskapliga teorierna och de empiriska försöken finns alltså i något slags 
ömsesidig symbios. De bär varandra, som stenarna i ett brovalv. Eleverna får bara 
enstaka stenar i detta bygge. 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 
(Wickman, 2002). 
 
Laborationerna förväntas hjälpa eleverna att se allmänna principer. Men eftersom 
eleverna behöver just dessa allmänna principer 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 just de teorier som eleverna är satta att upptäcka (Wickman, 2002). 
 

2.2.2 Hur kan vi använda dessa kunskaper i klassrum met? 
En undervisningssituation kan ses som en kommunikationsprocess mellan lärare och 
elev. Läraren avser något med sin verksamhet i den mening att de uppgifter som läraren 
presenterar ges en innebörd. Eleverna å sin sida har att tolka de uppgifter som läraren 
presenterar i den mening att eleven försöker förstå vad läraren menar (Halldén, 2002). 
 
Genom att ge eleverna möjlighet att genomföra autentiska undersökningar i skolans 
laboratorier ges de möjlighet att jämföra sina data med andras och diskutera resultaten. 
De kan då se att de får olika data och kanske även olika orsak-verkan förklaringar, trots 
att de haft samma frågeställningar och genomfört liknande aktiviteter. Detta kan leda 
till diskussioner om hur mycket data man ska samla in, alternativa metoder och 
felkällor. Genom att diskutera tolkningar av data kan vanligtvis eleverna förbättra sina 
möjligheter att avgöra validiteten hos de data de samlat in, liksom hur mycket de kan 
generalisera. De kan dessutom börja tänka i andra förklaringsmodeller. Denna typ av 
diskussioner garanterar en bättre förståelse för alternativa tolkningar och förklaringar, 
en ökad känsla av värdet och betydelsen av konsensus i den vetenskapliga världen. 
(Lunetta, 1998) 
 
Sättet att utföra undersökningen kan variera från individuella undersökningar med olika 
frågor till att hela gruppen har samma fråga. Friheten att utforska och utreda kan variera 
från öppen till styrd av lärare eller laborationshandledning. Vid öppna undersökningar 
kan det vara viktigt att strukturera arbetet på ett sådant sätt att eleverna har möjlighet till 
utbyte med andra elever. Detta kan även ge läraren möjlighet att delta i undersökandet 
istället för att bli den som ger svaren. (Lunetta, 1998) 
 
Tid måste ges för att elever ska kunna formulera frågeställningar, för att planera i 
grupp, för feedback och diskussioner om vilka data som samlats in, vad de betyder och 
hur de kan användas. Reflektioner sporras av att skriva någon form av 
laborationsrapport. Dialogen ger också individen möjlighet att bygga på andras idéer för 
att förstå och förklara resultaten. (Lunetta, 1998) 
 
Under slutet av 1900-talet har det blivit allt vanligare med fria laborationsformer. 
Eleverna ska själva fundera ut metoder och frågor som är intressanta att få besvarade. 
Men friheten gör inte alltid eleverna aktiva utan kan snarare göra dom hjälplösa. Elever 
kan ha svårt att veta vilka frågor de ska ställa och vad de ska titta efter (Wickman, 
2002). 
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Wickman (2002) ger ett exempel på en öppen laboration, som handlar om att namnge 
några kemiska föreningar. Laborationen kan med några få förändringar helt förändras, 
så att elevernas verksamhet närmar sig lärarens mål med laborationen, att öva 
reaktionslära.  
 
Alternativ 1: De skrivna instruktionerna är kortfattade och inkluderar bara uppgiften, 

syftet, listan över utrustning som kan behövas och några korta punkter 
med tips om hur de skulle kunna gå till väga. På det hela taget är 
laborationen öppen i den meningen att studenterna själva kan bestämma 
hur de skall gå tillväga för att lösa uppgiften. Det praktiska arbetet, att 
genomföra undersökningen, kommer i förgrunden. 

 
Alternativ 2: En förändring vore i detta fall att lägga mötet med utrustningen 

(föreningarna), mer i bakgrunden. Läraren skulle kunna se till att 
studenterna löser problemet teoretiskt, innan de börjar manipulera 
utrustningen. Det praktiska arbetet skulle då komma i andra hand. 

 
Som laborationen gjordes kom de teoretiska övervägandena och resonemangen att 
underordnas enstaka iakttagelser. Iakttagelserna fick på detta sätt en relation framför allt 
till målet med uppgiften (att namnge föreningarna) snarare än med dess överordnade 
syfte (en övning i reaktionslära) (Wickman, 2002). 
 
För att klara skolans laborationer krävs i vissa fall sofistikerade kunskaper för att göra 
mätningar, utföra tester, hantera material och samla in noggranna data. För att eleverna 
ska klara av detta kan det behövas förberedande (styrda) aktiviteter då de får öva med 
utrustningen. Dessa kunskaper, hur utrustningen fungerar, är nödvändiga för att nå 
målet att studenterna ska kunna samla exakta data och få resultat med ett minimum av 
experimentfel. Eventuella svårigheter kan även lösas genom att läraren jobbar 
tillsammans med eleverna. Viktigt är i alla fall att bygga upp ett bra skelett att hänga 
upp kunskaperna på. (Lunetta, 1998) 
 
Människor använder inte i första hand naturvetenskapen som hjälp när de i vardagslivet 
vill förstå och förklara tillvaron. Det är därför få av eleverna som använder ett 
naturvetenskapligt språkbruk då de ska förklara ett fenomen. Elever har inte heller 
någon vana att resonera med hjälp av naturvetenskapliga ord och termer. Att vara 
bekant med ett visst sätt att resonera hjälper till att organisera fenomenet inom ramarna 
för ett speciellt sammanhang. Situationen och begreppen ger kriterier för hur man ska 
betrakta ett fenomen och hur detta skall kontextualiseras (Schoultz, 2002). 
 
Att lära sig naturvetenskap innebär till stor del att bli insocialiserad i en tradition med 
speciella termer och regler som har utvecklats under lång tid. Lärandet kan ur detta 
perspektiv ses som att individen ökar sin förtrogenhet med begreppens innebörd och 
deras användningsområden. Det är därför viktigt att eleven i samtal, interaktion, med en 
mer kunnig person får möjlighet att konkretisera och tillämpa begreppen. Ett samtal är 
en sådan situation då man lär och där kunskapen ständigt rekontextualiseras och 
formuleras. Under att samtal sker i allmänhet en koordination mellan de talandes 
perspektiv och eleven tvingas bli alltmer förtrogen om han/hon ska kunna följa 
resonemangen (Schoultz, 2002). 
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När det gäller laborativa aktiviteter kan man enligt Lunetta (1998) identifiera 4 faser  
 

1. Planeringsfasen – formulering av frågor, förutsägelser av resultatet, 
konstruerande av hypoteser och design av experiment proceduren 

 
2. Genomförandefasen – undersökning, manipulation av material, beslut om 

undersökningsteknik, observationer och nedtecknande av data 
 

3. Analysfas – sortering och tolkning av data, formulering av relationer och 
generaliseringar, undersökning av tillförlitlighet och gränser, formulering av nya 
frågor baserade på nya data. 

 
4. Återkopplingsfasen – formulering av nya hypoteser baserade på den gjorda 

undersökningen, förutsägelser om giltighet och användbarhet i nya situationer 
 
Tyvärr kan det vara svårt att skilja de olika faserna åt eftersom de går in i varandra. Det 
är heller inte vanligt att laboranter passerar linjärt genom faserna, det är mer vanligt att 
hoppa mellan dem. 
 
En fullständig laboration, med alla 4 faser representerade, kommer oftast att ta längre 
tid än vad som normalt finns tillhands för en elevgrupp i laboratoriet. De kan med andra 
ord endast genomföras med hjälp av delmål eller genom att man genomför ett urval av 
faserna. I valet bör man ta i beaktande att ”when a student conducts a few authentic 
investigations carefully, more meaningful learning generally results than when a large 
number of labs are conducted superficially”(Lunetta 1998). Det är med andra ord bättre 
att göra några laborationer ordentligt än att slarva med många. 
 
Däremot gäller att om målet är att förmå eleverna att förstå ett specifikt vetenskapligt 
begrepp kan väl genomförda, hårt kontrollerade demonstrationer vara mer effektivt än 
öppna elevundersökningar. (Lunetta, 1998) Praktiska aktiviteter bör kompletteras med 
diskussioner om alternativa eller konkurrerande förklaringsmodeller, analogier, 
diagram, grafiska representationer eller simuleringar, detta för att eleverna ska komma 
till en högre grad av vetenskaplig förståelse, eller som Lunetta (1998) säger: 
 

“In the excellent science classroom there is a spirit of inquiry, laboratory activities are 
integrated within a holistic science education experience, and students move back and 
forth between testing their conceptions and models in the lab, examining the 
implications of their findings, and examining the implications of concepts and models 
of the contemporary scientific community.” 

 
Men, om praktiska kunskaper är viktiga för att lära sig naturvetenskap, då måste de 
också inkluderas när man undersöker vad eleverna lärt sig. Här kan till exempel 
praktiska prov och iakttagelser under laborationstillfället vara några sätt att undersöka 
elevernas praktiska kunskaper. Fast det är som Lunetta (1998) säger, stora framsteg har 
gjorts i utvecklingen av praktiska test, men många utbildare tycker att det är svårt att 
genomföra i skolan. Ett sätt att komma runt detta är att låta laborationsrapporterna vara 
en del i bedömningen av elevernas kunskaper. 
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Nya tekniker och nya hjälpmedel kan förenkla elevmedverkan och engagemang i 
laboratorieupplevelsen, eftersom de ger en direkt koppling mellan mätning och grafisk 
presentation av resultatet. De är viktiga hjälpmedel för att göra stora mätserier och det 
är även lätt att förändra variabler och diskutera resultaten. Viktigt är att tänka över 
nyttan av att introducera nya hjälpmedel, detta gäller till exempel datorbaserade 
mätningar eller beräkningsprogram. Det är ofta, som nämnts tidigare, nödvändigt att 
först undervisa i hur dessa hjälpmedel fungerar och vad man kan använda dem till, 
vilket kan ta fokus ifrån det som man egentligen vill komma fram till. (Lunetta, 1998) 
 
På samma sätt som laborationer har varit en viktig del av den naturvetenskapliga 
didaktiken i skolor, har simuleringar av olika slag också varit det. Simuleringar har 
använts för att komplettera konventionella laborationer. Användningen av instruktiva 
simulationer kan vara lika bra, eller bättre, för att förstå ett verkligt system, en process 
eller ett fenomen. Ska man vara riktigt ärlig så är dessutom de flesta av laborationerna i 
skolan simuleringar av vetenskaplig praktik. (Lunetta, 1998) 
 
Laborativa aktiviteter har haft den fördelen att de låter elever arbeta direkt med material 
och fenomen i elevens biologiska och fysiska omgivning. Simulationerna kan göras på 
ett sådant sätt att de kan ge en meningsfull representation av laborationsupplevelsen, 
när det gäller laborationer som av olika orsaker inte kan genomföras i skolan. Sådana 
orsaker kan till exempel vara att de är alltför komplexa, farliga, dyra, snabba, 
långsamma eller tid eller materialkrävande. Simulationernas nackdel är att de inte ger 
några laborativa kunskaper, men de kan vara lika bra som laborationer för att skapa 
begreppsförståelse. Dess största fördel är att de är snabba, vilket medför att man i vissa 
fall kan genomföra många simuleringar på samma tid som man genomför en laboration 
(Lunetta, 1998). 
 
För att kunna ge några definitiva rekommendationer angående simulationer kontra 
laborationer anser Lunetta (1998) att det krävs betydligt mer forskning. Under tiden 
konstaterar han att många av de pedagogiska strategier som gäller laborationer verkar 
stämma även för simulationer. 
 
Lunetta (1998) konstaterar också att: 
 

“The teacher has many challenging roles to play in engaging students in appropriate 
laboratory activities, in serving as co-inquirer who models appropriate problem solving 
strategies, in facilitating discussion of scientific practices, concepts, and theories, in 
sensitively sharing strategies and explanations of the scientific community, and in 
engaging students in relevant, concept-building discussions.”  
 

Detta är ingen enkel sak. De vetenskapliga begreppen och den pedagogiska kunskapen 
som krävs för bra undervisning är komplex och tar tid, den kräver erfarenhet och 
utbildning att utveckla. Till hjälp har läraren en mängd nyligen utförd forskning. 
Tyvärr visar dessa att skillnaden mellan mål och utfall fortfarande begränsar 
effektiviteten hos laborationerna i undervisningen. Vi har precis börjat förstå hur lärare 
kan befordra elevers begreppsmässiga utveckling och vi har fortfarande mycket att lära 
om hur erfarenheter av att använda laborationsutrustning påverkar denna process. 
(Lunetta, 1998) 
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2.3 Lärares mål med laborationer 
Här följer ett kort sammandrag av ”resultaten” från den undersökning som utfördes av 
Welzel, M. mfl (1998) Eftersom informationen var begränsad i omfattning vill gruppen 
vara försiktiga med att kalla det som de funnit för resultat. De kan däremot tala om 
tendenser i sina data och formulera hypoteser eller ställa frågor, som skulle kunna 
undersökas närmare. 
 
Undersökningen genomfördes i sex länder (Danmark, Frankrike, Tyskland, 
Storbritannien, Grekland och Italien) och nådde drygt 400 lärare. En tidigare 
undersökning hade visat på vilka mål som kunde finnas med laborativa inslag i 
undervisningen. De undersökta lärarna fick i den första delen av undersökningen (se 
Bilaga 1) välja mellan fem mål och rangordna dessa. Resultatet av denna rangordning 
redovisas nedan (Welzel, M. mfl, 1998) 
 
Genom att sätta värdet 5 på det som rankats högst och 1 på det som rankats lägst kunde 
ett medelvärde per kategori beräknas: 

 
(Welzel, M. mfl, 1998) 
 
Undersökningens data visar alltså ganska tydligt att de tre mål som lärarna noterar som 
viktigast är (A) att länka teori och praktik, (C) att skapa vetenskapligt tänkande och (B) 
att bygga upp kunskap om hur man experimenterar. (Welzel, M. mfl, 1998) 
 
Ett annat intressant resultat i undersökningen är att (B)”to learn experimental skill” är 
ett mål som blir viktigare högre upp i åldrarna medan (D) ”to foster motivation, 
personal development and social competency” är viktigast i lägre åldrar. (Båda dessa 
resultat gäller även för underkategorier till dessa mål, se nedan.) Detta är inte 
förvånande eftersom det i hela Europa anses viktigt med en allmänbildning då man 
lämnar grundskolan. Detta innebär att målet med hela den undervisningen är i stor sett 
detsamma, att utveckla individen (personal development). Högre upp i åldrarna blir 
undervisningen allt mer specialiserad och på universitetsnivå är det dessutom ofta 
forskare av olika slag som undervisar. Forskarna har oftast fått en stark vetenskaplig 
träning, vilket troligtvis färgar deras sätt att svara. (Welzel, M. mfl, 1998) 
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Skillnader finns också då man ser på ämnen (det som är mest intressant att titta på i det 
här arbetet är naturligtvis vad fysiklärarna svarar). Detta visar att för biologilärarna var 
(C) ”to get to know the methods of scientific thinking” viktigast, medan fysiklärarna 
ansåg att (A) ”to link theory to practice” var viktigare. Detta andra resultat visar på det 
centrala problemet med fysikundervisningen (enligt tidigare undersökningar). Det är 
svårt för elever att med hjälp av egna erfarenheter förklara eller att skapa matematiska 
modeller för fysikaliska fenomen. Inom fysiken blir det alltså nödvändigt att utföra 
experiment för att komma runt detta problem. (Welzel, M. mfl, 1998) 
 
I del två av undersökningen hade underkategorier till de fem huvudmålen definierats 
(Bilaga 1). Det visade sig, inte överraskande, att dessa underkategorier bedömdes 
oberoende av hur lärarna svarat i del ett. Då svaren gällande underkategorierna 
summerades blev resultatet mer jämt fördelat mellan de fem huvudkategorierna. 
Framför allt kan nämnas att om man ser till underkategorierna så anses det viktigast att 
lära sig att bygga upp kunskap om hur man experimenterar (B), tätt följt av att ge 
motivation, personlig utveckling och social kompetens (D). Med medelvärden 
beräknade på samma sätt som ovan fås följande diagram. (Welzel, M. mfl, 1998) 

 
(Welzel, M. mfl, 1998) 
 
De största skillnaderna fanns för (A) ”to link theory to practice” och (C) ”to get to 
know the methods of scientific thinking” vilka bedömdes mycket olika (och 
inhomogent) med hänsyn till sin betydelse enligt del ett. Detta resultat, tillsammans 
med de diskussioner som följde i forskargruppen, fick gruppen att tro att det kan finnas 
skillnader i hur man tolkar olika begrepp och hur man använder ord. (Welzel, M. mfl, 
1998) 
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I undersökningens tredje del tillfrågades lärarna om hur betydelsefulla olika typer av 
laborationer var för att nå vissa mål (Bilaga 1). Gruppen kunde se vissa tendenser i hur 
svaren fördelar sig, vilket redovisas nedan. (Welzel, M. mfl, 1998) 
 

Experiment utförda av elever      → Betydelsefulla för att nå alla mål 

Öppna laborationer                      → Betydelsefulla för att ge social kompetens 

Modern teknik                             → Betydelsefullt för att skapa motivation 

Starkt styrda laborationer            → 
Betydelsefulla för att ge kunskap om hur man 
genomför experiment 

Demonstrationer                          → Betydelsefulla för att länka teori och praktik 

(Welzel, M. mfl, 1998) 
 

Modern teknik                       → Mindre betydelsefullt för att ge social kompetens 
och för att undersöka elevernas kunskaper 

Starkt styrda laborationer      → Mindre betydelsefulla för att ge social kompetens, 
för att stödja personlig utveckling och för att 
undersöka elevernas kunskaper 

Demonstrationer                    → Mindre betydelsefulla för att lära ut vetenskapligt 
tänkande, motivera elever, ge social kompetens, för 
att stödja personlig utveckling, för att undersöka 
elevernas kunskaper och för att ge kunskap om hur 
man genomför experiment  

(Welzel, M. mfl, 1998) 
 
När det gäller modern teknik verkar svarens olikheter framförallt bero på befolkning 
och vilka resurser som finns tillgängliga. Möjligheterna skiljer sig väldigt mycket i 
dessa fall. (Welzel, M. mfl, 1998) 
 
Resultaten är som nämnts tidigare formulerade som empiriska hypoteser. Möjligheten 
att generalisera måste undersökas mer. Ett formulär för undersökningar av liknande typ 
har dock tagits fram och under detta arbete har även en lista över möjliga mål tagits 
fram. Med hjälp av svaren på enkäterna har gruppen även lyckats rangordna de olika 
typerna av laborativa verksamheter efter dess möjligheter att nå huvudmålen. Viktigast 
först: 

1. Experiment utförda av elever 
2. Öppna laborationer 
3: Användning av modern teknik 
4. Stark styrda laborationer 
5 Demonstrationer 

Naturligtvis är det vanligast att undervisningen består av både demonstrationer, styrda 
laborationer och elevexperiment av lika slag, om man ser till hela undervisningen. Då 
inräknas både lektionerna (teoripassen) och det praktiska arbetet (laborationspassen). 
(Welzel, M. mfl, 1998) 
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3 En egen undersökning 
 
För att undersöka vad som händer när elever laborerar har jag utfört en liten 
undersökning. Jag gick ut i en NV klass på en gymnasieskola i Mellansverige och 
frågande om någon var intresserad av att undersöka en Ångmaskin. Fyra elever var 
intresserade av detta, tyvärr endas killar. Uppgiften gick ut på att ta reda på hur effektiv 
Ångmaskinen är. Ingen övrig instruktion gavs till eleverna. De fick själva formulera en 
fråga och ta reda på hur de skulle kunna ta reda på svaret. 
 
Som förberedelse fick de alla fyra prova att starta maskinen och undersöka funktionen. 
Sedan fick de en lektion på sig för att försöka formulera en eller flera frågor som de 
sedan skulle försöka besvara. Detta arbete utförde de i par. Vi kan kalla det första paret 
(A) för Anton och Arvid och det andra paret (B) för Bengt och Bosse. Det jag ville 
undersöka är hur stor del av laborationspasset som de faktiskt ägnar sig åt uppgiften och 
vad de eventuellt gör därutöver. 
 
Par A genomförde sina mätningar en måndag eftermiddag i en sal på den skola där de 
går. Jag filmade deras arbete men höll mig därifrån, dels för att inte störa deras 
diskussioner, dels för att ta hand om resten av klassen i en annan sal. Denna film har jag 
sedan transkriberat, för att lättare kunna göra min analys. (Bilaga 2) 
 
På måndagen följande vecka ville par B undersöka ångmaskinen igen, istället för att 
laborera som det var tänkt. I detta fall var jag med under större delen av tiden, men 
försökte att inte lägga mig i deras diskussion. De funderade över dels vilka mätningar 
de skulle genomföra och dels hur de skulle kunna göra sina mätningar, de hade en idé 
som de ville undersöka. Denna diskussion har jag också filmat och transkriberat. 
(Bilaga 3) 
 
Följande måndag utförde par B sina mätningar. Även denna gång i en sal på skolan utan 
att jag var med. Laborationen filmades och har sedan transkriberats. (Bilaga 4) 
 
Eleverna har sedan skrivit laborationsrapporter (dessa finns att läsa om man kontaktar 
mig). Nedan följer mina kommentarer till vad som händer vid de tre tillfällena, efter de 
resultat jag fått enligt CBAV- metoden, för att analysera laborationerna (även dessa 
protokoll finns att undersöka om man kontaktar mig).  
 

3.1 Anpassad CBAV- metod 
 
CBAV- metoden bygger på att man definierar olika kategorier, som man sedan söker 
efter i laborationen. Filmen delas upp i 30 s långa klipp som sedan analyseras. Varje 
klipp karakteriseras utifrån vilken kunskap eleverna eventuellt använder och i vilken 
kontext denna kunskap används. Jag har med utgångspunkt i Niedderers m fl (2002) 
undersökning (och med hjälp av Hans Niedderer, vid ett möte 2006-06-21) definierat 
mina kategorier enligt nedan. (Tabell 1 och 2)  
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Tabell 1: CBAV- kategorier för kontext 

Kategori Beskrivning Exempel 
Annat A Aktiviteter som ej är 

relaterade till själva 
laborationen 

Talar i telefonen, eller med andra 
som kommer in 

Läraren L Pratar med läraren  Läraren hjälper till att lösa ett 
problem, eller frågar om något 

Planering P Planerar arbetet Diskuterar i vilken ordning de ska 
utföra arbetet eller vad de ska göra 
som nästa steg 

Papper och 
penna 

PP Skriver på papper Noterar mätresultat 

Manipulerar 
apparatur 

MA Kopplar ihop utrustningen och 
förbereder för mätning 

Hämtar sladdar, fyller på bränsle  

Mätning M Gör en mätning och noterar 
den, PP och MA 

Läser av en temperatur och noterar 
den 

Beräkning B Utför en beräkning Räknar ut en temperaturskillnad 
Datamätning DM Ersätter M om en datorbaserad 

mätutrustning används 
Läser av mätvärden från 
Dataskärmen 

 
Tabell 2: CBAV- kategorier för kunskap 

Kategori Beskrivning Exempel 
Fysik KF Pratar om fysik Använder fysikaliska ord, eller 

begrepp för att t ex förklara något 
Matematik KM Pratar om matematik, eller 

använder formler 
Diskuterar hur en beräkning ska 
utföras 

Teknik KT Pratar om teknik Pratar om hur utrustningen fungerar 
Teknik och 
fysik 

KTF Eleverna använder tekniska 
kunskaper och kombinerar 
med fysikaliska 

Talar om hur de ska mäta hastighet 

 

3.2 Par A, Laboration 
Par A består av två pojkar, från åk 3 på Naturvetenskapsprogrammet. De har fått i 
uppgift att ta reda på hur effektiv en Ångmaskin är. De har själva talat om vad de 
behöver för material, detta är utlagt på en vagn som de har i salen. De är bra kamrater 
med många gemensamma intressen och umgås flera timmar varje dag, även på 
helgerna. Den som vi kallar Anton är ledaren i gänget, som består av fem pojkar, varav 
fyra går i klassen. Personen som betecknas med L är klassens Lärare. (Bilaga 2) 
 
Man kan lätt se att det som tar upp största delen av tiden under laborationen är att 
manipulera utrustningen (MA = 35 %). Därefter följer att göra mätningar (M = 21 %) 
vilket i detta fall innebär att under ganska lång tid stå och titta på en termometer vars 
siffror förändras. Även planerandet tar en stor del av tiden (P = 21 %), kanske för att de 
inte planerat sin laboration i detalj. De har endast bestämt sig för vad de vill mäta och 
med vilken utrustning. (Diagram 1) 
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Fördelning mellan verksamheter

M
21%

B
1%

DM
0%

A
10%

L
7%

P
21%

PP
5%

MA
35%

 
Diagram 1: Sammanfattning av Par A:s laborationen enligt CBAV-analysen 

 
Eleverna använder i alla fall sin tid till att laborera, endast 10 % av tiden ägnas åt andra 
aktiviteter än att laborera, i detta fall att hälsa på kameran, prata i telefon och med 
klasskamrater. 
 
Tyvärr måste jag också nämna att eleverna inte använder sina kunskaper i någon större 
omfattning, alltså manipuleras inga idéer, i detta fall. CBAV-analysen visar att de 
endast vid fyra tillfällen diskuterade fysik (se tabell 3), och då inte alltid med korrekta 
begrepp. Detta gjordes i samband med planering vid ett tillfälle, mätning vid två 
tillfällen och vid ett tillfälle när läraren kom in. Däremot pratade de mer om teknik, 
även detta med vardagligt språk. Detta gjordes framförallt i samband med planering 
men också vid några tillfällen då de manipulerade apparatur.  
 

Tabell 3: Sammanställning av kunskapskriterierna enligt CBAV 
 

KF KM KT KFT 

4 1 9 0 
 
Att de inte diskuterar så mycket kan delvis bero på att de har så olika status i den grupp 
de tillhör. 

3.3 Par B, Förberedelse 
Par B består av två pojkar, från åk 3 på Naturvetenskapsprogrammet. De har fått i 
uppgift att ta reda på hur effektiv en Ångmaskin är. De håller i detta avsnitt på att 
förbereda sin laboration, de hade en ide som de ville kolla om de kunde genomföra. De 
är bra kamrater med många gemensamma intressen och umgås flera timmar varje dag, 
även på helgerna (de tillhör samma gäng som Anton och Arvid). Personen som 
betecknas med L är klassens Lärare. (Bilaga 3) 
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Fördelning mellan verksamheter

P
21%

A
9%

L
70%

 
Diagram 2: Sammanfattning av Par B:s planering enligt CBAV-analysen 

 
Av naturliga skäl är en stor del av verksamheten koncentrerad till att prata med läraren, 
eftersom läraren var närvarande under hela planeringstillfället, vid några tillfällen 
struntade de dock helt i vad läraren gjorde eller sa och diskuterade bara med varandra. 
Däremot övergick de till att diskutera helt ovidkommande saker då lärare för en stund 
gick iväg för att hämta material. (Diagram 2) 
 
Kanske också av naturliga skäl visade eleverna i detta fall upp mycket större kunskaper, 
dvs. de pratade mycket mer om både fysik och teknik, samt en liten aning om vilka 
formler som kunde var tillämpliga. Intressant är att en av eleverna hade en definition av 
vad han kallade ”effektiv energi”, det han menade var att om man inte får ut mer än 
man tillför så har man ingen effektiv energi (Bilaga 3 sid 5-6). Detta skulle ha varit 
intressant att utreda mer, men tiden var knapp, och eleverna var mest inriktade på att de 
snart skulle ta studenten.  
 

Tabell 4: Sammanställning av kunskapskriterierna enligt CBAV (% av tiden) 
KF KM KT KFT 

32 9 45 0 
 
Under denna träff kan man dock säga att idéerna manipulerades betydligt mer än 
apparaturen, även om den mesta diskussionen gällde tekniska problem, oftast inte direkt 
kopplade till fysiken, och en liten del gällde matematiska problem. (Tabell 4) 
 

3.4 Par B, Laboration 
Man kan lätt se att det som tar upp största delen för detta par är att planera (P = 36 %), 
detta trots att de genomförde en mer omfattande planering innan de började laborera än 
vad par A gjorde. Detta kan bero på att dessa elever tycker att det är viktigt att planera 
ordentligt först innan man sätter igång med de egentliga mätningarna. Att manipulera 
utrustningen kommer dock som två (MA = 20 %) tätt följt av mätningar (M = 14 %) 
vilket även i detta fall innebär att titta på en termometers siffror som förändras. 
(Diagram 3) 
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Fördelning mellan verksamheter

M
14%

B
8%

DM
0%

A
15%

L
0%

P
36%

MA
20%

PP
7%

 
Diagram 3: Sammanfattning av Par B:s laborationen enligt CBAV-analysen 

 
De här eleverna ägnade dock större del av tiden till att göra annat, framförallt att leka 
med kameran och med datorn (som de inte använde annat än till enkla beräkningar). De 
utförde efter att kamerans batteri slutat fungera en CASSY-mätning med hjälp av 
datorn, detta finns dock inte med i CBAV-analysen. 
 
 

Tabell 5: Sammanställning av kunskapskriterierna enligt CBAV  
 

KF KM KT KFT 

8 5 11 0 
 
Även nu diskuterade eleverna mycket om teknik och fysik, detta kan bero på att de är 
rätt så jämlika. De har samma statusnivå i gruppen de tillhör och är båda mycket 
verbala. Även nu pratar de mer om teknik än om fysik, och kopplar inte fysik och 
teknik till varann på ett naturligt sätt. 
 

3.5 Jämförelser och kommentarer 
Den första jämförelsen jag vill göra är av planeringstillfället kontra själva laborationen 
(Par B). Resultaten visar ungefär det jag väntade mig. Vid planeringen/förberedelsen 
pratades mycket mer om fysik och teknik, endast under fyra minuter av totalt 23 
minuter (17 %) pratades varken om matematik, fysik eller teknik. Däremot var det 
”endast” under 12 av 36 minuter (33 %) som de pratade om detta under laborationen. 
 
Nästa jämförelse gäller de olika parens laborationer. Genom att jämföra diagram 1 och 
3, ser man att Par B ägnar sig förhållandevis mer åt planering än par A och att de 
dessutom pratar mer både om teknik och fysik (enligt tabell 3 och 5), förmodligen pga. 
just detta (att de planerar). För båda grupperna tar mätningen en stor del av tiden 
eftersom de av någon anledning fått för sig att de behöver undersöka vid vilken 
temperatur vatten kokar. Ingen av dom undersöker tillförd energi per tidsenhet (par B 
kommer tillbaka då de ska skriva sin rapport och gör en sådan mätning, fast det finns 
inte med på film, se Bilaga 4 sid 11).  
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Det som man framför allt ser är att det för dessa elever är som Lunetta (1998) säger en 
fråga om att manipulera utrustning snarare än material. Det är också som Wikman 
(2002) nämner, de aspekter av laborationen som eleverna uppmärksammar och 
fokuserar är andra än de som läraren tänkte sig, elevernas största problem är hur de ska 
mäta snarare än att fundera över varför de gör dessa mätningar (detta gäller även under 
förberedelsen, trots att där finns tendenser till att fundera i andra banor tack vare 
lärarens inblandning). Eleverna har (också i enlighet med Wickman (2002)) svårt att 
veta vilka frågor de ska ställa och vad de ska titta efter.  
 
Niedderer m fl (2002) sammanfattar vissa resultat angående hur effektiva olika typer av 
laborationer är för att få elever att tala fysik. Enligt denna sammanfattning tar 
manipulation av utrustning/apparater tillsammans med mätningar mellan 50 och 80 % 
av tiden. Detta gäller inte riktigt för dessa två laborationer, de verkar ägna mindre tid åt 
de två kategorierna (lab A = 56 % och lab B = 34 %). Detta skulle kunna tyda på att de 
inte är typiska, men kan också ha att göra med att eleverna till stor del ägnar tiden åt 
planering, vilket till viss del innebär manipulation av utrustning även det. Räknar vi in 
detta fås en större samstämmighet med sammanfattningen (lab A = 77 % och lab B = 70 
%). 
 
Den nämnda sammanfattningen (Niedderer m fl, 2002) visar också att verbaliseringen 
av fysikkunskaper inte är speciellt hög vid denna typ av laborationer (där manipulation 
av utrustning och mätning tar mycket tid). Detta verkar gälla även för de två undersökta 
laborationerna (Lab A = 5 % och lab B = 11 % av tiden används för att tala om fysik). 
Under planeringen/förberedelsen samtalades om fysik under en större del, närmare 
bestämt under 32 % av tiden (se tabell 4), men eftersom läraren var med under i stort 
sätt hela tiden är inte detta särskilt förvånande, eftersom det även i sammanfattningen 
konstateras att då elever samtalar med läraren pratar de mycket oftare om fysik än då de 
inte gör det (pratar med läraren alltså). 
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4 Diskussion 
De frågor som jag ville undersöka var: 

• Vilken typ av laborationer borde enligt forskning väljas, beroende på målet med 
laborationen. 

• Hur mycket och hur pratar eleverna fysik (”talking physics”) under en speciell 
laboration med en ångmaskin? 

• Vad händer för övrigt under laborationen? 
Dessa frågor tycker jag mig ha besvarat ovan, åtminstone till viss del.  
 
Den första frågan vågar inte ens forskarna svara på själva, men de ger i alla fall några 
förslag (se sid 16, Welzel, M m fl 1998). De vill själva inte kalla detta några resultat 
men har i alla fall sett några tendenser. Att låta elever utföra laborationer själva är 
uppenbarligen viktigt. Sedan är frågan vilken typ av laborationer man ska låta eleverna 
genomföra. Min uppfattning är att det är viktigt att blanda olika typer av laborativa 
upplevelser för eleverna. De ska få se simuleringar (och kanske även utföra dom själva) 
och demonstrationer, de ska få genomföra styrda laborationer för att lära sig att använda 
utrustningen och de ska så småningom släppas allt mer fritt, så att de även får prova på 
öppna laborationer. En plan för hur man bygger upp detta bör egentligen göras i 
samarbete mellan grundskola och gymnasium, åtminstone inom en kommun, vilket kan 
vara nog så svårt. 
 
Att låta elever som inte känner till utrustningen genomföra helt öppna laborationer är 
verkligen att göra dom en otjänst. Just därför att de behöver veta hur de får fram de 
mätvärden som de vill ha (och kanske även inse att det går). Detta syns tydligt i min 
egen undersökning, där endast en av eleverna (Bosse) hade erfarenhet av CASSY 
(datormätningar), det som Anton och Arvid hade erfarenhet av var tempografen, vilket 
alltså var det naturliga valet för denna grupp. 
 
Vid min egen undersökning kunde jag även se att den öppna laborationen (så som den 
användes i detta fall), inte gjorde att eleverna pratade fysik (vilket besvarar den andra 
frågan), laborationen har med största sannolikhet inte medfört några större förändringar 
i elevernas begreppsvärld. Däremot kanske eleverna lärde sig en del om hur man bör 
eller inte bör göra när man laborerar med en ångmaskin. Tyvärr kom endast den ena 
gruppen på att det kan vara viktigt att fundera över tidsaspekten, dvs. tillförd och 
uttagen energi per tidsenhet. Hur denna process gick till skulle ha kunnat vara något att 
fundera mer över. (Jag beslutade mig för att inte fördjupa mig mer i detta, på grund av 
tidsbrist). 
 
Den tredje frågan besvaras med hjälp av transkriberingarna, och CBAV-analysen. 
Eleverna ägnar mest tid åt att manipulera utrustning och planera vad de ska göra (samt 
mäta temperaturförändringen, som de redan kände till). Båda grupperna var i alla fall 
rätt så koncentrerade på den uppgift de fått och ägnade inte speciellt mycket tid åt andra 
aktiviteter (endast 9-15 % av tiden). 
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Jag har verkligen fått en helt ny bild av vad som händer under en laboration. Det gör att 
jag nu kommer att försöka förändra min undervisning en aning. Jag vill gärna försöka få 
eleverna att tänka till under sina fysiklektioner (manipulera idéer). Detta hoppas jag att 
jag redan tidigare gjort, men nu har jag fått några tips på hur man kan öka detta, Lunetta 
(1998) kommer med några förslag men även Halldén (2002), Schoultz (2002) och 
Wickman (2002). De är alla inne på att det är viktigt att tänka på vilka idéer (alternativa 
begrepp) eleverna har och var och hur de skiljer sig från vetenskapliga begrepp.  
 
Vi måste möta eleverna där de är och försöka skola in (insocialisera) dom i det 
naturvetenskapliga sättet att förklara världen. Jag kan tycka att det är viktigt att visa 
eleverna att deras alternativa begrepp kan vara nog så rätt, men att det är lättare att bli 
tagen på allvar om man använder det vetenskapliga sättet att uttrycka sig. Därmed kan 
de få ett bredare register av uttryckssätt, som berikar deras språk och förhoppningsvis 
även deras liv. Kan vi i vår undervisning använda de vetenskapliga begreppen och 
koppla dem till elevernas alternativa begrepp så att de ser likheterna, blir 
förhoppningsvis elevernas förståelse djupare och mer meningsfull (länkning av teori 
och praktik). 
 
Slutligen något om att hur det var att genomföra en CBAV-analys. När man väl kom in 
i det var det inte så svårt, som det först verkade. För mig tog det mest tid att göra 
transkriberingarna, sedan var det ganska lätt att kategorisera de små filmklippen. Det 
behövs egentligen inte någon transkribering för att klara av att göra analysen, men jag 
tyckte att det var svårt att följa med i vad eleverna sa utan det. Att höra vad 
eleverna/försökspersonerna säger är viktigt för att man ska veta vad de pratar om. Vet 
man inte vad de pratar om kan man inte kategorisera, så jag tyckte att det var värt det 
extra jobbet. Det var också precis så intressant att prova på att göra undersökningen 
som jag hade hoppats, även om de tekniska svårigheterna var fler än vad jag hade 
räknat med. Att jag inte fick tag på någon nätsladd, så att kamerans batteri tog slut vid 
alla tre inspelningstillfällena, till exempel. 
 

5 Slutord 
Forskningsområdet är på inga sätt uttömt och det kommer att bli intressant att följa den 
utveckling som sker. Kanske kunde man även genomföra en undersökning i Sverige 
som bygger på Welzel m.fl. (1998). Det vore även intressant att undersöka mer om hur 
elevers alternativa begrepp ser ut. Finns det kulturella skillnader? Är de alternativa 
begreppen färgade av elevernas tidigare skolgång eller av familjesituationen? I så fall, i 
vilken utsträckning? 
 
Något annat som vore intressant att få utrett är vilka laborationer som genomförs ute i 
skolorna. Vad är det som styr valen? Läroplanen, lärarhandledningar, läroboken, 
tillgången av material eller kollegors förslag? 
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Bilaga 1 Teacher’s objektives, enkätfrågorna. 
 sid 1(3) 
 
Lärarnas första uppgift var att rangordna följande fem mål: 
 
Objectives for labwork are  
A for the student to link theory and practice 
B for the student to learn experimental skills 
C for the student get to know the methods of scientific thinking 
D for the student to increase their motivation, personal development, social competency 
E for the teacher to evaluate the knowledge of the students 
(Welzel, M. mfl, 1998) 
 
För de följande underkategorierna fick lärarna välja mellan följande 6 alternativ. 

• Very important  
• Important  
• Can’t decide  
• Less important  
• Not important  
• I don’t understand this item 

 
A For the student to link theory and practice 
A1 to facilitate the understanding of the theory 
A2 to verify scientific laws 
A3 to demonstrate specific physics phenomena (like friction, buoyancy) 
A4 to make the understanding of theory better through practice 
A5 to illustrate phenomena to the students 
A6 to make specific experimental methods explicit 
A7 to make observations and perform experiments which will be used in future 

discussions about specific scientific theories  
A8 to deepen by example the student's systematic approach to their subject 
A9 to introduce notation and technical terms 
A10 to solve problems which arise from an experiment 
A11 to demonstrate technical applications 
A12 to help remember facts and principles 
 
B For the student to learn experimental skills 
B1 to get experience in standard techniques and procedures 
B2 to learn an experimental procedure by performing it 
B3 to learn and to practice how to write a laboratory report 
B4 to learn how to make careful observations 
B5 to learn how to work properly and safely 
B6 to learn how to handle experimental errors 
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  Bilaga 1 sid 2(3) 
C For the student to get to know the methods of scientific thinking 
C1 get to know the scientific approach  
C2 to learn to think scientifically 
C3 to develop the scientific skills of planning and experimenting in general 
C4 to develop a critical approach to interpreting data 
C5 to learn and to handle science as complex networks 
C6 get to know epistemological methods (e.g. inductive, deductive) 
C7 get to know how scientists work professionally 
C8 learn to deal with equipment difficulties in general 
 
D For the student to increase their motivation, personal development, social 

competency 
D1 to develop interest 
D2 to enjoy subject and activity 
D3 to develop general skills of communication and interaction 
D4 for the teacher to give and for the student to get motivation 
D5 to learn how to work in teams 
D6 to develop awareness of natural environment, responsibility, tolerance (ethics in 

science) 
 
E For the teacher to evaluate the knowledge of the students  
E1 for the teacher to evaluate the knowledge of the students 
(Welzel, M. mfl, 1998) 
 
Beroende på vilket mål man hade med en laboration fick lärarna välja mellan följande 5 
alternativ: 

1 very useful 
2 useful 
3 can’t decide 
4 less useful 
5 not useful 

(Welzel, M. mfl, 1998) 
 
Frågeställningen var: 
 
AIM 1: For the students to become better able to link theory and practice 
1 demonstration experiments are 
2 experiments carried out by the students are 
3 an open ended labwork session is 
4 a (strongly) guided labwork session is 
5 experiments using modern technologies 
(e.g. for data capture or modelling) are 
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  Bilaga 1 sid 3(3) 
AIM 2: For the students to learn experimental skills 
1 demonstration experiments are 
2 experiments carried out by the students are 
3 an open ended labwork session is 
4 a (strongly) guided labwork session is 
5 experiments using modern technologies 
(e.g. for data capture or modelling) are 
 
AIM 3: For students to get to know the methods of scientific thinking 
1 demonstration experiments are 
2 experiments carried out by the students are 
3 an open ended labwork session is 
4 a (strongly) guided labwork session is 
5 experiments using modern technologies 
(e.g. for data capture or modelling) are 
 
AIM 4: For the motivation of students 
1 demonstration experiments are 
2 experiments carried out by the students are 
3 an open ended labwork session is 
4 a (strongly) guided labwork session is 
5 experiments using modern technologies 
(e.g. for data capture or modelling) are 
 
AIM 5: For supporting the personal development of students 
1 demonstration experiments are 
2 experiments carried out by the students are 
3 an open ended labwork session is 
4 a (strongly) guided labwork session is 
5 experiments using modern technologies 
(e.g. for data capture or modelling) are 
 
AIM 6: For improving the social skills of students (i.e. ability of working in a 
team) 
1 demonstration experiments are 
2 experiments carried out by the students are 
3 an open ended labwork session is 
4 a (strongly) guided labwork session is 
5 experiments using modern technologies 
(e.g. for data capture or modelling) are 
 
AIM 7: To evaluate students’ knowledge 
1 demonstration experiments are 
2 experiments carried out by the students are 
3 an open ended labwork session is 
4 a (strongly) guided labwork session is 
5 experiments using modern technologies 
(e.g. for data capture or modelling) are 
(Welzel, M. mfl, 1998) 
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Bilaga 2 Par A, Laboration   
  Bilaga 2 sid 1(6) 
Par A består av två pojkar, från åk 3 på Naturvetenskapsprogrammet. De har fått i 
uppgift att ta reda på hur effektiv en Ångmaskin är. De har själva talat om vad de 
behöver för material, detta är utlagt på en vagn som de har i salen. De är bra kamrater 
med många gemensamma intressen och umgås flera timmar varje dag, även på 
helgerna. Den som vi kallar Anton är ledaren i gänget, som består av fem pojkar, varav 
fyra går i klassen. Personen som betecknas med L är klassens Lärare. 
 
Här följer samtalet. Jag har försökt att skilja på kommentarer till uttalanden (inom 
parantes), och kommentarer till handlingar (inom citattecken). 
 
L:  Kommer ni inte ihåg hur den fungerar (talar om en tempograf som Anton 

håller i handen) 
Anton: Nej men alltså … hur ska vi kunna koppla den, det är våran … det vi ska titta 

på. 
L:  Det får ni fundera lite över. Det finns ju andra sätt att mäta 
Arvid:  Det gäller ju at få fast den här också … (Visar på tempografremsan) 
Anton:  Ja vi får ju tejpa. Ja fast det här behöver vi inte tejpa. 
 ”Störande bakgrundsljud från korridoren” 
L:  Ja ni får lösa det. 
 ”Lite flyttande av material” 
L:  Ska jag komma tillbaka om en liten stund, om ni kommer på något mer? 
Arvid:  Vi börjar väl med det första experimentet … 
L:  Var det att värma vatten? 
 ”Ovidkommande hälsningar till kameran” 
Arvid:  Visst ska vi sätta fast den här här. 

Nej, jag ordnar vatten först. 
Anton:  Men den här orkar ju inte dra. (Håller i tempografremsan) 
Arvid: Neej…? 
 ”Skrammel och mummel” 
Anton: Vi kanske får lov å göra såhär … att vi ställer en vikt såhär (drar en vagn, fram 

och tillbaka) 
Arvid: Ja, va trodde du att vi skulle gö’ (plockar fram en vikt 
Arvid: Här ställer vi den här (ställer vikten på vagnen) … ska den här snurra runt på 

den här. Tejpa fast den så här (fingrar på svänghjulet och låter som ett 
”ånglok”) … Eller ska vi sätta fast ett snör. (Drar vagnen med hjälp av 
remsan) Vi gör den andra först. 

 ”Under tiden står Anton och funderar” 
Anton: Nej, vad smart, kolla här .. så här … 
Anton: här har vi ju den här typ … såhär … sen har vi ju såhär 
 ”Flyttar på tempografen till kanten på bänken” 
Arvid: Ja klart, fan vad dumma vi är. Då behöver vi sätta fast den här 
Anton: Då går ju den såhär, den här där och så drar  
 ”Skrammel med materialet under förklaring hur han har tänkt sig 

uppkopplingen” 
Anton: Det är därför vi ska ha dendär också. (sträcker sig efter ett bordsstativ på 

vagnen med material) 
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 ”Anton och B lyckas inte fundera ut hur de ska använda stativet” 
Anton:  Skit samma … den här … (tappar utrustning på golvet och svär igen) 
 ”Anton går för att kolla vad som syns i kameran” 
Arvid: Jag måste mäta hur mycket vatten som … 
Anton: Den visar inte dit vi … där … hum, då får vi göra lite … 
Arvid: Flytta den dit då … 
Anton:  Nej vi gör experimentet här … 
Arvid: Ja, jag fyller på vatten här. 
 ”Anton städar på bänken så att de får plats att utföra experimentet, medan B 

hämtar vatten” 
Anton: Den här ska vi ha … Vet du vad vi skulle behöva Arvid? Vi skulle ha nåt att 

ha den här … (håller upp brännaren till ångmaskinen) 
 ”En klasskamrat kommer in och frågar efter någon och får svar” 
Anton: Vi skulle behöva ha den här på nånting. 
Arvid: Det kanske finns ingenting …(Tittar på materialvagnen) 
Anton: Ja, B kan gå och …(Talar till kameran) 
Arvid: Men du mät upp vatten så länge. 
Anton: Ja. (Drar till sig Ångmaskinen) Börja med att mäta upp vattnet (Ger sig själv 

instruktioner) Häller upp en bestämd mängd vatten i en bägare. 
Anton: Har du penna!? (Ropar till Arvid) 
 ”Plockar med utrustningen, sätter en tratt i ångmaskinens påfyllningshål. Tar 

fram papper och penna” 
Anton: Börjar med att hälla i 90 ml (Läser medan han skriver) 
 ”Anton häller vatten i tanken, men blir fundersam och försöker tömma den 

igen” 
Arvid: Går det med en sån här då … 
Anton: Jaha, finns det ingen sån där annan, där i (pekar på skåpet i bänken) har du 

kollat där i .. jaha 90 ml … (häller vatten i ångmaskinen) 
 ”Lite störningar av förbipasserande, B letar i skåpen i bänkarna” 
Arvid: Nej! Kollar du hur mycket du har i nu. 
 ”Anton häller vatten” 
Anton: Och det ska va tre fjärdedelar, va … 
Arvid: ”Norrländskt ja” Jag kollar på den sidan. 
Anton: Ooooo, jag håller på att spilla massor här 
Arvid: Lite till. 
Anton: Här är det faan 90 … Sådär va … 
Arvid: Det räcker. Hur mycket har det gått åt? 
 ”Båda kontrollerar mätglaset som innehöll 90 ml” 
Anton: Kvar har vi … 
Anton: 15 
Arvid: 90 minus 15, det är 75 
 ”Anton skriver” 
Arvid: Jag häller upp 75 åt dig … 
Anton: Ja. (Tar upp bägaren med vatten) Här kan du hälla i lite mer om du vill. 
Anton: Nu mäter du. 
 ”Mumlande diskussioner om sprittabletterna” 
 ”Anton ordnar för att tända brännaren, B mäter temperaturen på vattnet” 
Arvid: 19,7 grader 



 
 

32 

      Bilaga 2 sid 3(6) 
Arvid: Är det så varmt eller? 
Anton:  Jag vet inte 
Arvid: T ett 
 ”Diskussioner om bästa sättet att rigga upp bägaren över brännaren” 
Anton: Vi tar det tills det börjar ånga. Mät … 
Anton: Vi behöver ju mäta massan. Häll ut det där och så ställer du den där och mäter 

själva bägaren. 
Arvid: Men vad är formel då … hummm massan humm 
 ”Anton hämtar ett stativ medan B ordnar med bägaren och vattnet” 
Arvid: Vi får plocka fram en våg också … 
 ”Anton håller på att montera stativet i bänken” 
Anton: Kan jag få träbiten? 
Arvid: Ska du sätta på dendär nu?  
Anton: Nä jag ska gö det sen … 
 ”Anton försöker få fast bordsstativet, medan B väger bägaren utan vatten. 

Anton nollställer vågen med bägaren på” 
 ”Arvid häller i vattnet” 
Arvid: 73 
Anton: Egentligen borde det vara 75 … 
Arvid: Ja men … 
 ”Båda funderar över varför det inte blev 75g, B tittar på graderingen på 

mätglaset” 
Anton: Ja, ja 73 … 
 ”Arvid är fortfarande fundersam” 
Anton: Ja 73 … 
Arvid: Vi kanske måste mäta upp mer exakt … 
Anton: Vi skulle ju sätta fast, vi skulle ju behöva sätta fast denhär (håller upp stativet) 
 ”Skramlande med stativet” 
Arvid: Nu är det prick 75 …(häller ur vattnet ur bägaren) 
Anton: Vänta, nej vänta … den där ska jag ha 
 ”En ny vägning påbörjas” 
Anton: Nej det där var ingen höjdare (kommenterar hur det går att sätta upp stativet) 
 ”Anton nollställer vågen, med den tomma bägaren” 
Anton: Sådär … 
 ”B häller i vattnet i bägaren” 
Arvid: 73,4 
Anton: Jaha, 73,4 … 
Anton: Faan, hur ska jag sätta den här då? (Går och letar på institutionen) 
Arvid: Har du hittat … 
Anton: Jaa .. 
 ”B mäter temperaturen på vattnet” 
Arvid: Det här vattnet var 19,2 … 
Anton: 19,2 … 
 ”B skriver, Anton kommer med ett stativ med galler” 
Anton: Nu plockar vi undan lite här. 
 ”De hjälps åt att plocka undan på bänken” 
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  Bilaga 2 sid 4(6) 
 ”Tillsamman ordnar de uppställningen, stativ med galler som håller brännaren, 

och ett stativ med fot som håller Bägaren i en gripklo” 
Anton: Så ska vi ha denhär (plockar fram termometern), va va de 19,2 
 ”De tittar på formeln igen” 
Anton: Nu ska vi bara ha … 19,2 minus … det där. 

Tutta på. 
 ”B håller termometern i vattnet, och kollar klockan med jämna mellanrum. 

Upptäcker att Antons telefon ringer. Anton tänder brännaren. Antons telefon 
ringer igen. Han svarar.” 

Arvid: Jag kör nu (flyttar brännaren in under bägaren) 
 ”Anton avslutar samtalet” 
Arvid: Ser det bra ut? 
Anton: Det ser bra ut nu 
 ”Båda tittar på hur temperaturen förändras” 
Arvid: Skulle vi ha haft tiden med? 
Anton: Nej. 
 ”Båda tittar på termometern och väntar, samtalar lite löst om ditt och datt, 

konstaterar att det inte blir riktigt samma sak som när de eldar i Ångmaskinen. 
Funderar på till vilken temperatur de ska gå, En klasskamrat kommer in och 
tittar vad de håller på med.” 

Klasskamraten: Vad gör ni sen då? 
 ”Mumlande förklaringar om vad de håller på med.” 
Anton: Ska du inte ha den mot botten? (Syftar på termometern som Arvid rör runt i 

vattnet med) 
Arvid: 97 …. 98 …. 99 … 99,6 …komma 7 …  
Anton: Nu kommer det snart. 
Arvid: 99,8 … 99,9 … Ja hundra! 
Anton: Va! 
Arvid: Jo det va hundra! 
 ”När de rör lite i vattnet sjunker temperaturen som termometern visar” 
Anton: Nej vänta håll den där. Okey då! 
 ”Arvid plockar ur termometern och skriver upp temperaturen” 
Anton: Hur ska vi göra för att släcka då? (försöker blåsa ut lågan) Vi plockar ordning 

nu då, eller så … vi räknar ut … 
Arvid: Vänta jag … (lossar bägaren från stativet) 
 ”Båda hjälps åt att städa undan” 
Arvid: Var stod denhär nånstans. 
Anton: Därinne … 
Arvid:  Vart … 
Anton: Ä, låt den stå bara … 
 ”Arvid ställer stativet på katedern, monterar ångmaskinen och plockar fram 

tempografen” 
Anton: Sladdar finns där bakom kameran … 
 ”Arvid går och hämtar” 
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  Bilaga 2 sid 5(6) 
Arvid: Vad var det för trix med dom här (håller i sladdar för att koppla in 

tempografen) dom borde vara längre. 
Anton: Va sa du … 
Arvid: Dom här ska sitta här (sätter sladdarna i rätt uttag i bänkens panel). 
 ”Arvid inser att det finns längre sladdar och går och byter, Anton letar efter ett 

stativ till tempografen” 
Anton: Det står här på den … only AC, max två volt. 
 ” Arvid letar reda p ett lämpligt uttag och de monterar ihop labutrustningen” 
Arvid: Dom är fortfarande för korta (syftar på sladdarna) 
Anton: Vet du vad vi skulle kunna gö … såhär …(lossar tempografen igen) 
 ”Anton flyttar tempografen närmare uttaget och försöker montera den på 

bänkens långsida, det fungerar inte och de flyttar tillbaks den” 
Arvid:  Vi tar några sladdar till (hämtar fler sladdar) 
Anton: Ta bort dom korta … nu är vi här igen … 
 ”Diskussioner om snörets längd” 
Anton: Vi kan snurra upp det lite 
Arvid: ha, ha …Du hur långt ska vi ha då? 
 ”De testar hur långt snöre de behöver, kommer på att de saknar tape och går 

för att leta. Monteringen fortsätter när de hittat tape och klippt snöret i lagom 
längd” 

Anton: Vi ska väga den här! (Pekar på vagnen) Jag kan gå och väga den. 
 ”Har lite problem med vågen” 
Anton: 105. 
Arvid:  Plus vikten som vi sätter på. 
Anton: Ja men vi tar den utan … 
Arvid: Den här andra formeln räknar vi ut sen eller … 
 ”Slutmontering och kontroll av hur det fungerar” 
Arvid: Men hur sätter man på den där då? (Tittar på tempografen) 
 ”Anton letar efter någon knapp” 
Anton: Men sätt på då (till B som slår på strömmen) Ja nu funkar det. 
 ”Testar att dra vagnen fram och tillbaka några gånger för att se att det blir 

prickar” 
Anton: Stäng av … 
 ”De byter remsa, under glatt samspråk. Någon knackar på dörren” 
Anton: (Förbereder tändandet av Ångmaskinen) Vi får se till så dendär inte kör igång. 

(syftar på tempografen) Vilken vikt ska vi börja med? 
Arvid: Jag har femhundra. 
Anton: Här står det 600. (De håller upp varsin vikt) 
 ”De undersöker vikterna som finns på vagnen” 
Anton: Hundra och femti,  ska vi börja med hundra? 
Arvid: Ja (skriver i papperen) massa heter det. 
 ”Diskussion om huruvida de har alla mätvärden eller om något fattas” 
Anton: Då tänder vi, tänt var det här. Men var fan är tändstickorna … 
Arvid: Du får väl tända med tändare. 
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   Bilaga 2 sid 6(6) 
L: Hej!  
Båda: Hej! 
L: Hur går det? 
Arvid: Joo 
L:  Det är värst va det luktar härinne hör ni.  
 ”Visar och beskriver labuppställningen för läraren, lite problem att få in 

brännaren Får tillslut in den” 
Arvid: Ska vi köra igång med en gång? 
Anton: Nej vi väntar tills det kokar upp. 
Arvid: Men då kanske den börjar köra 
Anton:: men vi ser till att den inte gör det. 
L: Såg ni att jag hade lagt till lite saker? (Pekar på den lapp som paret skrev inför 

laborationen, med formler och vad de behövde för material)  
Anton: Ja, verkningsgrad. 
L: Har ni funderat lite över dom? Har ni gjort det? Det kan ni ju prata om, 

temperatur och värme … skillnader och likheter. Effektivitet är väl det som ni 
håller på att diskutera, vad det är för nåt.  

 ”Lite mumlanden som inte hörs” 
L: Fundera på om ni kan komma på en bra definition så att ni förstår vad det är 

för någonting. Behöver ni ha en bok att titta i? Jag hämtar en till er. 
 ”Mumlanden, pillar lite på ångmaskinen och tittar på kameran” 
L: Det är ganska tomt i vårt bokförråd, men här har ni en bok. Går det bra 

annars? 
Arvid: Jadå. 
L Då ska jag inte störa mer, lycka till. 
 ”Väntan på att det ska gå att köra igång ångmaskinen” 
Anton: Vi märker väl när det pyser. Alltså när det kommer ånga ut ur den där. 
Arvid: Det är ju bara att trycka på den här (strömbrytaren) när det börjar snurra igång 
Anton: Ja bara du är beredd. 
 ”efter en väntan på drygt en minut” 
Arvid: Nu är det nära. Är det varmt? (Anton känner på ångmaskinen) 
 ”efter ytterligare en halv minut” 
Arvid: Nej nu kör vi igång den. Jag sätter igång den då (syftar på tempografen) Ett … 
Anton: Ja jag är med … 
 ”De kör igång tempografen och ångmaskinens hjul, vagnen rör sig knappast” 
Anton: Det går ju skittungt. 
 ”Ångmaskinen orkar inte dra vagnen” 
Anton: Hop. 
Arvid: Det gick ju inge bra … 
 ”Eleverna gör lite justeringar på ångmaskinen, batteriet i kameran tar slut” 
 
Efter att kameran slutat filma, lyckades de få igång maskinen och tempografen och 
faktiskt få till en tempografremsa som de använde för att göra beräkningar.  
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Bilaga 3 Par B, Förberedelse   
  sid 1(10) 
 
Par B består av två pojkar, från åk 3 på Naturvetenskapsprogrammet. De har fått i 
uppgift att ta reda på hur effektiv en Ångmaskin är. De håller i detta avsnitt på att 
förbereda sin laboration, de hade en ide som de ville kolla om de kunde genomföra. De 
är bra kamrater med många gemensamma intressen och umgås flera timmar varje dag, 
även på helgerna (de tillhör samma gäng som Anton och Arvid). Personen som 
betecknas med L är klassens Lärare. 
 
Här följer samtalet. Jag har försökt att skilja på kommentarer till uttalanden inom 
parantes, och kommentarer till handlingar inom citattecken. 
 
 ”Båda eleverna skruvar på Ångmaskinen och pratar om filmningen, en liten 

stund. De vill försöka mäta trycket i Ångmaskinen. De skruvar loss 
ångledningen från tanken. För att mäta trycket har de en mätprob från 
Microsupport av märket CASSY7, som mäter skillnaden i tryck mellan 
luften och trycket i en slang. Eleverna vill få ner slangen i ångpannan.” 

Bengt: Men det här skulle ju väl funka, om vi kunde täta till, asså får ner den här 
slangen. Akta händerna lite grann, få ner den här slangen däri (sticker ner 
slangen i tanken, genom hålet) åsså täta igen.  

Bosse: Det är det enda vi kan göra ju 
Bengt: Då så skulle det funka för då så snurrar, då ser vi när den här börjar snurra 

(visar på svänghjulet), och då mäter vi trycket där … eller hur … 
Bosse: Mm 
Bengt: Fast grejen är att det blir inte tätt, asså det kommer ju att komma ut ånga här 

med, man får inte med allt trycket. 
L: Praktiskt ogenomförbart säger man då. 
 ”Båda eleverna funderar och pillar lite” 
Bengt: Men om vi … 
Bosse: En så där sugpropp som när man var liten (visar att han menar att den ska 

sättas över hålet) som man sätter fast och så slangen här … 
 ”En termometer larmar, och stör eleverna en aning” 
L: Jag vet faktiskt inte riktigt hur man skulle kunna lösa det … 
Bengt: Men … för det måste vara nåt ordentligt, det kan inte vara nåt tejp … 
 ”Bosse skruvar ihop Ångmaskinen igen under samtalets gång” 
Bengt: … eller så för det håller inte. 
L: Frågan är om det är en … ett bra sätt att mäta, eller om det finns ett bättre 

sätt att mäta. Det är ju en bra tanke att ni vill ha reda på trycket där. 
Bengt: Mmm … Ja vad menar du, att vi skulle gö nåt annat eller …  
L: Nja, vad gör ni sen med trycket? 
Bengt: Nej, det vet jag inte. Det är ju liksom, det känns som att det inte är så 

mycket annat att göra … eller komma på. 
Bosse: Den är trasig, det är kört … 
L: Har ni haft sönder den? 

                                                 
7 CASSY står för Computer ASisted SYstem och består av ett interface till datorn och ett antal mätprober 
av olika slag 
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  Bilaga 3 sid 2(10) 
Bosse: Det går ju inte att sätta på igen (har försökt fästa ångledningen) 
Bengt: Va ska vi ha att köra då? 
Bosse: Den är ju på … (lyfter Ångmaskinen i röret som han just sagt inte gick att få 

fast) 
L: Ja, men det jag funderar är, om ni … 
Bosse: Men åt vilket håll skruvar man  
L: … om ni mäter trycket … 
Bengt: Men du kan ju inte skruva den där. (Pekar på ångledningen som Bosse 

skruvar fast ”åt fel håll”) 
L: Vad ska ni sen göra med det? 
Bengt: Jo du … 
L: Det var det jag funderar över. 
Bengt: Mm 
L: Hur ni tänkt vidare … när ni har trycket, hur kommer ni vidare sen? 
Bengt: Ja men då kan man ju räkna ut någonting större, hur mycket den … hur 

mycket tryck det behövs för att … nånting … alltså nånting så där praktiskt, 
alltså typ hur mycké tryck behövs det för att få nånting att gå eller så. 

L: Mmm 
Bengt: Asså då menar jag någonting mycké större, typ … nånting jättestort … nåt 

sånt där … ja inte vet jag, men nånting … Förstår du vad jag menar? Ja 
nånting i dagliga livet tillexempel, ja inte vet jag men nånting … 

L: En bil? 
Bengt: Ja, tillexempel 
L: Hur mycket tryck ni skulle behöva för att få en bil att … 
Bengt: Ja för då börjar man förstå hur mycket det är eller så … vad det handlar om, 

hur mycké … 
Bengt: Fast det är klart … det kanske inte är så svårt … men det tycker jag vore 

intressant att se … 
L: Då skulle du alltså kunna räkna ut vilket tryck du skulle behöva för att driva 

en bil. 
Bengt: Mm 
Bosse: Ska vi gå vidare alltså  
 ”Bosse har under hela diskussionen hållit på att skruva ihop ångmaskinen, 

och kanske bara lyssnat med ett halvt öra” 
Bengt: Ja det lär vi ju göra, för det här är ju bara att stoppa ner denhär trycka på on 

och sen … 
Bosse: Sen är det klart … 
Bengt: Ja precis … det känns inte, som att det är så svårt … 
L: Om ni bara får ihop den igen … 
Bengt: Men var inte det en rätt så bra ide? 
L: Ja, om det är praktiskt genomförbart att ni kan mäta trycket … 
Bosse: (Svordom) sådärja … 
L: Ska ni pula lite själva en stund? 
Bosse: Det har vi gjort faktiskt. 
Bengt: Ja men vi måste ju först ha klart för oss vad det är vi ska göra. Det är ju det 

som är liksom grej nummer ett. Eller vad vi ska räkna ut. 
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L: ? 
Bengt: Ä men alltså jag tycker att, om vi nu kan mäta trycket här, då tycker jag det 

var en rätt så bra ide 
L: Ja … om ni inte kan det då. Hur gör ni då? 
Bengt: Ja då blir det j-a problem. 
L: Hurså? 
Bengt: Ja det är inte kört, men … på nått sätt måste man kunna … Men så här om 

man liksom. Det där med sugpropp var ju rätt så smart. Om man har en 
sugpropp på den här liksom (pekar på slangens ända) Så är det bara att sätta 
ner den så (visar att han vill sätta den mot ångpannan, i hålet för 
säkerhetsventilen) och så typ på nåt sätt så. 

L: Mmm 
Bengt: Men …  
Bosse: Det tycker jag e bra 
L: Men då skulle ni behöva fixa, en mot hålet … 
Bosse: Finns det här? 
L: Sugproppar … 
Bengt: Men då måste det va, dt va ju som jag sa innan att då måste de va tätt och så 
Bosse: Det blir det inte så här … 
L: Men hur funkar en sugpropp? 
Bosse: Med tryck … vakuum 
L: Mm 
Bosse: Det blir ju inte vakuum hit … (pekar där de vill fästa slangen) eller dit ort 

(pekar där ångan sätter fart på svänghjulet) blir det det? 
Bengt: Ja men när trycket kommer upp här då kommer ju den att försvinna. Den 

kommer att släppa. 
L: Ja den kommer att släppa, det är ju problemet med den. Man skulle ju alltså 

behöva ha något som går att skruva ner där. (Istället för säkerhetsventilen) 
Som ni kan få tryck i, så ni kan mäta trycket. 

Bengt: Mmm 
Bosse: Den här tar man bort och så sätter man den så, (Fingrar på säkerhetsventilen, 

visar att det skulle gå att använda den som munstycke till slangen, med hjälp 
av handrörelser) 

L: Ja funkar det … 
Bosse: Nja den är för smal (syftar på slangen) annars vore det perfekt. Man sätter 

över så (Visar med slangen bredvid ventilen hur han menar) 
Bengt: Det är rätt smart i och för sig, men då kommer ju allt tryck ut genom den 

här. 
Bosse: Ja det är klart det gör. Som den här (pekar på visslan) 
L: Ja det är ju en automatsäkring. 
Bosse: Då startar vi bara med att den här är öppen så här. Och försöker få över den 

så här. 
Bengt: Mmmm 
L: Då skulle ni alltså behöva en tjockare slang. 
Bosse: Ja, men det är ändå smart (Bengt ser väldigt tveksam ut!) 
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 Bilaga 3 sid 4(10) 
L: Det kanske vi kan ordna. 
Bengt: Men det är samma här då måste det också va tätt. 
L: Då är det bara det att det ska sluta tätt här borta också (pekar på 

mätinstrumentet) 
Bosse: Det är ju lättare att fixa än att sluta tätt här (pekar på ångmaskinens topp) 
L: Ja det är rätt 
Bosse: Kolla, den här funkar inte (försöker fästa ångledningen i andra ändan) 
L: Jag går och tittar efter slangar. 
Bosse: Vi får sitta hela natten …  
Bengt: Jaa (gäspar) 
Bosse: eller hur … 
Bengt: just de, vi skulle ha gjort som dom gjorde … 
 ”Diskuterar om studentmössorna, som de hämtat ut samma dag” 

”L kommer tillbaka med en slang som är något tjockare” 
L: Vad tror ni om den här då? Är den för stor eller? 
Bengt: Men är den här öppen nu då det måste vi kanske också veta. 
 ”Fortsatta diskussioner om studentmössor” 
Bengt: (Kollar på ventilen med den nya slangen,) Vi borde egentligen tejpa här, så 

det blir jättetätt. För kommer det här att hålla jättetätt. 
L: Jag vet inte. 
Bengt: Ja men asså, om vi skulle börja egentligen med att få … 
L: Det gäller ju att få tätt här också (Visar på mätinstrumentet) 
Bosse: Mmm 
L: Ni kanske måste planera lite för det? 
 ”Båda killarna suckar) 
Bengt: Nu känns det som om vi lägger ner tid på att få typ det här tekniska, helt … 

hur ska vi få ihop det här. 
Bosse: Jag tror vi klarar det. 
L: Det kanske är bättre att göra någon enklare mätning? 
Bengt: Jaa, precis 
L: Lite snabbare … 
Bosse: Vad gör vi då då? 
L: Då kanske ni får bolla bort från spåret tryck … 
Bengt: Hum 
L: Var hamnar ni då då? 
Bosse: Samma som dom (syftar på par A) 
Bengt: Ja men egentligen … 
L: Det är ju inget fel. 
Bengt: Det är det ju inte 
L: Frågan är ju hur ni mäter det som dom var inne på. Vad är det då ni ska mäta 

om ni ska göra samma som ”dom” … 
Bosse: Vi ska mäta … 
Bengt: … hur mycket energi det går för att få den här att funka. 
Bosse: och hur mycket effektiv energi vi får ut i slutet 
L: Hur mäter ni det då? 



 
 

40 

  Bilaga 3 sid 5(10) 
Bengt: Vilket? 
L: Hur mycket energi ni får ut och hur mycket ni tillför. Om jag får använda 

dom uttrycken. 
Bosse: Vi måste mäta hur mycket … vattnet har för energi eller 
L: Vattnets energi? 
Bosse: Ja, Det är ju när vi eldar här, den energikälla vi har. Alltså vattnets energi 

och det vi får ut. Så tar man vattnets energi minus det man får ut så får man, 
effektiva energin. 

Bengt: Ja minus blir det ju, man tar ju den minus den (visar tvärt om) 
Bosse: Den minus den (samma som innan) 
Bengt: Neej! 
Bosse: För den här blir högre än den (Tillförda högre än uttagna) 
Bengt: Ja men då är det ju inge bra … då har vi ju ingen effektiv energi. 
Bosse: Ska man ta pluss då? 
Bengt: Men om den här drar mer än vad den här utger … 
Bosse: Det måste alltid vara mer energi i vattnet än vad det är där (pekar på 

svänghjulet) 
Bengt: Ja för att få den att gå ja. 
Bosse: Ja. 
Bengt: Ja det är sant, det är sant. 
Bosse: Det som är emellan dom, är det inte det som är effektiv energi. Eller vad är 

effektiva energin? 
L: Ja, vad är det som är effektivt? 
Bengt: Det är hur mycket man tjänar pået 
L: Vad är effektivitet 
Bosse: Ja man ska tjäna på de 
Bengt: Ja … är det inte det? 
L: Om du ska räkna ut hur effektiv … 
Bosse: Men minus då är ju … 
L: ångpannan är. 
Bosse: … mellanskillnaden. Det man förlorar på det 
Bengt: Men alltså, om den här drar 40 kJ, … 
Bosse: och den där 20, då blir det 20 emellan. Då förlorar man ju 20. 
Bengt: Då förlorar man 20 ja, precis 
L: Då är det en förlust. 
Bengt: Så den här måste ge mer energi (pekar på svänghjulet) än vad den gör här 

(pekar på ångpannan) eller vad den tar. 
Bosse: Är du dum i huvet … Den här (pannan) ger ju mer energi än den 

(svänghjulet) 
Bosse: den har ju mer energi än den (upprepar sig) 
Bengt: Jamen Bosse, om den här (svänghjulet) ger mindre energi, än vad det går åt 

för att värm … för att få den här (ångpannan) att gå … 
L: Vad händer då? 
Bosse:  Om den här (svänghjulet) ger mer än den här (ångpannan). 
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  Bilaga 3 sid 6(10) 
Bengt: Ja (låter som om han tycker att Bosse är lite korkad) 
Bosse: Ja men det funkar ju inte. Du måste ha tillfört nåt emellan, måste man inte 

det? … Jo 
L: Det kanske man måste göra, va. 
Bosse: Om den ska ge mer än den. Den här är ju alltid mer än den andra. 
Bengt: Men då kan man ju inte få någon effektiv energi! … eller … 
Bosse: Jo 
Bengt: Neej 
L: Var kommer energin ifrån? 
Bosse: Vattnet 
Bengt: Vattnet 
L: Och vart tar den vägen? 
Bengt: Hit (svänghjulet), eller till ångan. 
L: Om du tittar, du tillför energi där (pekar på ångpannan) 
Bengt: Mm 
L: Vad är det för energi du tillför? 
Bengt: Värmeenergi. 
L: Ja, vart tar den vägen? 
Bengt: Den går till vattnet, så att det förångas. 
L: Mm 
Bengt: Och då blir det tryck där (pekar på ångpannan) 
L: Ja 
Bengt: Så går det trycket hit (visar på ångledningen till svänghjulet) 
L: Mm 
Bengt: Som gör så att den här snurrar runt 
Bosse: och då kan det inte bli mer där borta! 
Bengt: Nej, men jag mena ju alltså sen, om man har en grej här tillexempel (antyder 

något som drivs av svänghjulet) som typ nån annan grej. 
Bosse: Det blir fortfarande inte mer, än det var från början. 
Bengt: Nej det kanske det inte blir, men har man fått nån effektiv energi då? Det går 

ju åt mer energi … 
Bosse: Det gör det ju alltid. Om man tjänade på det vore det ju värsta maskinen man 

har byggt, då skulle man ju inte behöva lägga till nånting 
Bengt: Nej … det var väl det vi ska komma fram till vi ska ju bli världskändisar 
 ”Bosse och Bengt skrattar” 
L: En evighetsmaskin 
Bosse: Ja kanske det! Det var ju en intressant diskussion 
L: Hur mycket längre kommer ni idag då? Ska ni göra mer idag, eller … Ska ni 

göra dom mätningarna idag eller 
Bengt: Ja, asså ska vi gö de? Ska vi det? 
Bosse: Eller så gör vi det imorron 
Bengt: Ja men, ska vi bestämma oss för att vi ska gö det. 
Bosse: Vad har vi bestämt oss för? 
Bengt: Jamen vi gör det som dom gjorde 
L: Vad gjorde dom nu då? 
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  Bilaga 3 sid 7(10) 
Bengt: Dom mätte den energin och den energin (pekar ut tillförd och uttagen) 
L: Frågan är, hur mäter ni energin? 
Bosse: Den här får man ju ut (tillförd) eller hur 
Bengt: Jag antar att man på nått sätt räknar den med temperaturen, och så finns det 

nån formel, eftersom den ligger här. (termometern) 
L: Så om ni har en termometer så borde den ha någonting med det att göra. 
Bengt: Jamen finns det inte nån formel med dom här 
Bosse: Men man har ju dom här (tabletterna) och så räknar man ut vattnets energi 
L: Ja hur mycket energi som behövs för att värma en viss mängd vatten 
Bengt: Men då måste vi veta hur mycket vatten vi har i här också, eller … 
Bosse: Det står väl i formeln, det tar vi fram senare 
Bengt: Men vi måste ju veta, vi måste ju först mäta typ hur mycket det är eller hur 

mycket det väger eller nånting. 
L: Eller om man har per tidsenhet eller nånting 
Bengt: Hum, hum 
L:  Energi per tidsenhet 
Bengt: Ja 
Bosse: Ja den är klar (pekar på ångpannan) 
L: Hur mycket energi man tillför varje sekund, eller varje minut eller … det 

kan man ju räkna ut 
Bengt:  Det är väl bara att ta temperaturen 
Bosse: Gör vi det. 
L: Ja det vet jag inte hur ni gör. Dom har ju använt en hel massa konstiga saker. 
Bosse: Nu har vi temperaturen, sen måste vi ha fram hur fort den här snurrar (pekar 

på svänghjulet). 
L: Hur gör ni det då? 
Bosse: Ja har ju noll koll. 
Bengt: Men vänta nu, den här snurrar … 
Bosse: Höghastighetskamera 
Bengt: Jamen här har vi ju, har vi ingen grej som man kan sätta fast här (i hjulet)? 
Bosse: Oh j – r 
Bengt: Då kan vi ta den till nånting annat och sen 
Bosse: Men då förlorar vi energi 
Bengt: Här har vi vikter, nu j – r 
Bosse: Men då förlorar vi energi 
Bengt: Skit samma nu ska vi räkna ut det här med energin 
L: Den utför ett arbete. 
Bengt: Ja ta fram en vikt nu, ta bara en vikt, vilken som helst. Ta fram an. Och ta 

fram an som sitter häremellan 
 ”Bosse ställer fram en vikt” 
Bengt: Om man ser hur långt den här kan dras … hur långt den här drar den här på 

en sekund 
Bosse: Vad dumma vi är … 
Bengt: eller en minut 
Bosse: vi drar till en sånhär 
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     Bilaga 3 sid 8(10) 
L: Dom har använt en tempograf, men det behöver ju inte ni göra. 
Bosse: sen ska vi dra fram en prickometer 
L: tempograf heter det 
Bosse: som gör prickar 
Bengt: Jamen kolla nu om vi tar, vi behöver ju inte 
L: Gillar du inte prickarna 
Bengt: På nått sätt sätter nånting här, den där grejen, det gjorde vi förut. Nej men 

inte dendär, är du dum eller … det var nån grej och sen sätter man fast den 
här 

L: Hum 
Bengt: Och så snurra den runt, det kommer att bli en j- la fart på denhär, men den 

ska egentligen hänga, om vi hänger han … 
Bosse: Kan vi inte ta den här 
Bengt: tis tis, nej nu j – lar kolla här, på nåt sätt om. Om vi hänger ut denhär, och så 

en grej därifrån till den (håller utanför bild) Vågar vi leka med den här. 
Bosse: Men den här vill ju inte gå av sig själv, annars kunde vi ta en så där, du vet 

en sån där Newtonsak 
L: En Newtonsak, menar du en dynamometer. 
Bosse: Ja en dynamometer, så sätter man fast den, fast den vill inte gå av sig själv, 

fast om den ville gå av sig själv, skulle man se vilken kraft den drar med. 
Ock då kan vi gå vidare med det. 

L: Man kan ju i och för sig, om den snurrar så kan man ju mäta skillnaden 
(visar runt hjulet och upp på sidorna) Mellan kraften där och där, så får man 
ju hur mycket den drar. Ni skulle behöva ett band då. Annars har vi ju … 

Bengt: Men vi har ju denhär grejen 
L: Behöver ni sova på det? För att komma på vad ni ska mäta där. 
Bosse: Vad är det vi vill var det inte det vi skulle … 
L: Ni vill mäta hur fort den där går … eller hur mycket den orkar lyfta 
Bengt: Ja får vi en hast … (vevar runt hjulet och tänker högt) 
L: Vad är det ni vill mäta? Vill ni mäta hur fort den går, hur mycket kraft den 

drar med. 
Bosse: Det är ju lite svårt, den går ju … 
L: Men när den går kan man ju mäta vilken kraft den drar med. 
Bosse: Fast vad kan den dra med. 
Bengt: Men dra, då sätter du på den där där. Kan vi inte få fram den. Jag har tjatat 

om det väldigt länge nu 
Bosse: Vad är det för nåt … 
Bengt: Men L du vet ju 
L: Va? 
Bengt: Men det var ju en grej … då var ju du också med Första gången vi fick den 

här. Då satt det en järn …  
 ”L tar fram kartongen till Ångmaskinen, och tar ut ett paket med ”fjädrar”” 
Bengt: Där ja! Ja den där ja! (tar en fjäder) Den var ju inte så bra kanske. 
L: Ja men det är ju små fjädrar. 
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    Bilaga 3 sid 9(10) 
Bengt: Ja men man ska få fast dom såhär, det ska gå runt runt, det ska va en cirkel, 

få låna den lite. 
L: Jaha. 
Bengt: Men typ såhär … 
L: Men var det från denhär … det var väl från en generator 
Bosse: Då kan vi lika gärna ha gummisnodd eller snöre. 
Bengt: Ja men det är ju sån … 
Bosse: Men det blir ju, då blir det helt annorlunda med en så här.  
 ”De båda killarna fingrar på hjulet och fjädern” 
Bosse: Nu släpper jag. 
 ”L letar i kartongen” 
Bosse: Men vad är det du vill då … 
Bengt: Ja men om man får den här (lägger in fjädern runt drivhjulet) där. 
L: Här var en som satt ihop. 
 ”Bengt byter fjäder till den som ärr ihopsatt till en slinga” 
L: Fast det är ju denhär med 
Bosse: Kommer den här att snurra lika … 
Bengt: Den här kommer att snurra … 
Bosse: Den kommer bara att glida … 
Bengt: Nej, men det här provade vi ju, den snurrar 
L: Jag ska hämta en liten grej 
Bengt: Jo det gör den … Men jag tänkte typ att om … på nått sätt om man får fast 

den här 
Bosse: Svårt 
Bengt: Hum 
 ”L kommer tillbaka med en del till CASSY” 
L: Med hjälp av den så kan ni mäta en hastighet. 
Bengt: Men va f – n 
Bosse: Den där är skitbra, den är hur bra som helst 
Bengt: Men vad är det här 
L: Om det är en hastighet ni vill mäta 
Bengt: Sätter man fast den så är 
Bosse: Nej så här … (visar att man kan lägga slingan runt hjulet som finns på 

mätaren) 
Bengt: Jaha, så jaaa, f – n va bra! 
L: Om det är en hastighet ni vill mäta 
Bosse: Vad gör vi med hastigheten då? 
L: Vad gör ni med den då? 
Bengt: Det måste finnas nån formel så man kan räkna ut … om man har hastigheten 
Bosse: Meter per sekund 
L: Ska ni klura på lite formler, så att ni vet vad det är ni ska mäta 
Bengt: Mm 
L: Och så samlas vi igen när ni … Och så gör ni dom mätningar som ni vet att 

ni vill göra. I morgon eller … 
 ”Diskussion om när de kan träffas och slutföra arbetet” 
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    Bilaga 3 sid 10(10) 
Bengt: Men kan vi få ut hur mycket energi … 
Bosse: När man vet hastighet … ja man kan väl sätta upp en sån där formel …hur 

mycket energi krävs för att få en viss hastighet … eller 
L: Jag vill ju inte svara er, jag vill att ni ska tänka själva 
Bosse: Låter det bra då … 
L: Mm 
 ”Batteriet i kameran tog slut” 
 
Eleverna gick gaska snart hem, och planerade hemma hur de skulle använda sig av sina 
mätvärden, dvs temperaturen och hastigheten, och hur de faktiskt skulle mäta dessa. 
Hur det gick sedan kan man se i Bilaga 4. 
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Bilaga 4 Par B, Laboration   
  Sid 1(11) 
 
Här följer vad som hände då par B laborerade. Jag har liksom tidigare försökt att skilja 
på kommentarer till uttalanden (inom parantes), och kommentarer till handlingar (inom 
citattecken). 
 
 ”Startar med att säga hejdå till övriga i klassen som går ut ur klassrummet, 

börjar blocka med materialet så länge, pratar viss om vad de ska börja med fast 
det hörs inte. Verkar dock intresserade av vattnet i första hand” 

Bengt: Nej men här här. (håller upp ett mätglas) 
Bosse: Hur mycket får plats häri (håller fram en bägare) 
Bengt: Jaa … det är ju j – ligt synd om det blir för lite eller för mycket. Men 25 ml det 

måste ju räcka, tror du inte det? 
Bosse: Jo 
Bengt: Vi tar 25, men du du ta av den här så det blir exakt. Det här är ju viktigt.(har 

ställt ifrån sig mätglaset). 
”Bosse mumlar något, och häller vatten i bägaren(?). De hjälps åt att kontrollera 
vätskenivån” 

Bosse: Det blir ganska bra, ser du … 
Bengt: Det är lite lite lite ovanför, det är 26. 
 ”Bosse häller ut lite vatten ur bägaren, vilket leder till en liten diskussion om 

huruvida det var smart gjort” 
Bosse: Jamen vi kan lösa det sen 
Bengt: Men då blir det ju inte exakt. Det är bara att hälla ut alltihop 
Bosse: Vi väger den här burken sen 
Bengt: Nej men  
 ”Dom pratar i mun på varann, men diskuterar hur de ska göra med bägaren och 

vattnet” 
Bengt: Det är inte likadant 
Bosse: Jo det är det 
Bengt: Nee 
Bosse: Om vi väger den nu och så väger vi efter 
Bengt: Ja varför gör du inte det 
 ”Bosse väger bägaren” 
Bengt: Då har vi alltså massan m på vattnet … 
 ”Bengt gör noteringar på ett papper” 
Bengt: … lika med 78 minus nånting 
Bosse: Va? 
Bengt: minus nånting lika med det. Sen ska vi ha temperaturen i vattnet, nu är … 
 ”Bengt letar efter en termometer” 
Bengt: Det finns ingen, jo här … 
 ”Båda tittar intresserat på termometern” 
Bosse: 22,3 
Bengt: Huu, vänta Temperaturen, temperaturen innan skriver vi (läser när han skriver) 

lika med 22,3 grader celcius 
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  Bilaga 4 Sid 2(11) 
Bosse: (?) 
Bengt:  Jag ska hälla i det här först 
Bosse: Det kan vi gö sen 
 ”De häller över vattnet i ångmaskinen” 
Bengt: Nej! 
Bosse: Vad är det? 
Bengt: Då måste vi ha 25 ml rent i den där, för att värma 
Bosse: Ja det var ju det jag mena 
Bengt: Ja det var väl det jag tänkte, nu gjorde vi fel. … Ja nu har vi 25 ml här i i alla 

fall. Då får vi göra samma sak där. Men hur f – n ska vi värma upp det där, då 
måste vi ha, en sån där gasgrej. 

 ”Bengt nynnar medan han går iväg och letar” 
Bosse: Vi ska inte ha nån gasgrej, vi ska ha samma sak som brännare. 
Bengt: Men vad ska vi gör då, vi ska ju värma här (håller upp en bägare som de placerat 

på ett stativ. Det blir ju bättre …  
”De pratar i mun på varandra igen, om vattenmängden som Bosse försöker 
ordna i bägaren, med hjälp av en våg och ställningen” 

Bosse: Det blir bättre så här … 
 ”Bosse häller vatten i bägaren igen och tittar hur mycket bägaren med vatten 

väger. Bengt går runt bänken och tittar också” 
Bengt: Ja 78 (gör en notering på papperet) 
Bosse: Mm  
 ”Bosse tar den större bägaren som står på stativet och tänker hälla i vattnet” 
Bengt: Men du kan ju elda på denhär (pekar på den lilla bägaren) 
 ”De undersöker temperaturen på vattnet, och ser att det har samma temperatur 

som det förra” 
Bengt: Ja vad trodde du, va … 
Bosse: ja, ja … (plockar fram stativet) tänd på (håller upp brännaren) 
Bengt: Ja nu har vi lite att göra, men var är tändstickorna? 
Bosse: Dom är där … 
Bengt: Var … asch … 
Bosse: Jag såg dom nyss. 
Bengt: Du här är ju D:s och A:s grejer (syftar på två klasskamraters studentprylar) 
 ”Bengt plockar med grejorna” 
Bosse: Varför ligger dom där för … 
Bengt: Ja inga … inga tändstickor 
 ”De hjälps åt att leta, Bengt nynnar på schlagervinnaren” 
L: Går det bra? (hörs långt borta, de är förmodligen i rummet bredvid och letar) 
Bengt: Jodå!  Bosse du tänker inte vi fel nu, alltså. Hur mycket ska vi  värma vattnet. 
Bosse: Näe? … tills det kokar. 
Bengt: Ja tills ångbildningen börjar. 
 ”De pratar om detta men det är svårt att höra vad de säger eftersom de hittat 

tändstickor och samtidigt tänder brännaren” 
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  Bilaga 4 Sid 3(11) 
 ”De tänder brännaren under trevligt småprat Bengt håller brännaren under 

bägaren med vatten” 
Bengt: Men det är ju förändringen i temperaturen, tills det börjar koka. Men det är ju 

100 grader ju. 
 ”Bosse stoppar i termometern” 
Bengt: Ja nu börjar det koka, men det är ju bara för det är så lite temperatur det ska 

ändra 
Bosse: Ja … 
Bengt: Ja det lär ju va … eller inte precis hundra kanske. 
 ”Bosse håller termometern i vattnet, Bengt håller inte brännaren under längre. 

De mumlar om något som har med vattnets temperatur att göra” 
Bosse: Nu sjönk det igen. 
 ”Bengt håller brännaren under bägaren igen, mer småsnack om var termometern 

ska hållas och annat liknande” 
Bengt: Hur mycket är det? 
 ”Fortfarande prat om hur de ska hantera materialet. Bengt upptäcker att det är 

väldigt lite vatten i ångmaskinen” 
Bengt: Nämen skii … håll i den för f – n (syftar på termometern). Det är inte ens, jamen 

för i h – vetes, vi får gö om det 
Bosse: Är det för mycket 
Bengt: Det är ju för f – n ingenting, det måste va fem … det måste va mer … vi måste 

nästan ha 
Bosse: Ja men vi häller väl i 25 till, eller hur 
Bengt: Ja 
Bosse: Det är ju de 
Bengt: Vänta 
 ”Nu har de glömt att de höll på att värma vattnet” 
Bengt: Var är vattnet? 
 ”Tar upp vattenflaskan och bägaren” 
Bosse: Nej däri …(pekar på ångmaskinen) 
Bengt: Ja vänta … men det här är för lågt typ det här är inte riktigt 25 (lyfter bägaren 

och kollar på nivån) 
Bosse: Ställ den här, 78 ska det va … (pekar på vågen) 
 ”Bengt ställer ner bägaren på vågen” 
Bosse: Ja det är ju 78 
Bengt: Nu tar vi, nu har vi alltså 50 häri … så det spelar ingen roll att det här är varmt 

nudå (pekar på bägaren med vattnet, som han just ska till att hälla i ångpannan) 
”Bosse bara tittar på Bengt” 

Bengt: Men sluta chilla .. 
 ”Bengt häller i vattnet, Bosse håller i tratten” 
Bengt: Sådär, ja men nu är det typ bra (tittar på nivån i ångmaskinen) 
 ”Bosse häller nytt vatten i bägaren” 
Bosse: Hur mycket ska det va? 
Bengt: Det ska va 96 
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Bosse: Nja (ser tveksam ut) 
Bengt: Ja du får ju tänka att, nej det blir inte så, vi mätte ju den där två gånger (pekar på 

ångmaskinen). Vi mätte ju alltså den här vikten, vikten på den (pekar på 
bägaren) två gånger, så att det blir ju … ja det är ju lika mycket i alla fall så det 
spelar ingen roll. Men du vi måste väga den här sen så att vi vet hur mycket det 
är…(pekar på bägaren igen) 

 ”De eldar på under bägaren igen” 
Bengt: Men det är för j – ligt att vi ska stå med denhär egentligen, det spelar ingen roll 

vad vi eldar med, det skulle vi ha kunnat ha den där gasgrejen sen, det blir ju 
bara tills … 

Bosse: Jaa 
Bengt: … det blir förändring av temperaturen, det är ju ingen förändring i tid. Det är 

lite varmt om handen 
Bosse: Det börjar bli svart på dendär (bägaren) 
 ”Bengt tar tag i bägaren och bränner sig, de diskuterar detta en liten stund” 
Bosse: Det sjönk nu (syftar på temperaturen) 35,6 till 33,3 
Bengt: Men måste vi ha … vi ser ju när det börjar koka (plockar ur termometer) 
Bosse: Nej 
Bengt: Det känns som att, ja … 
 ”De värmer vattnet, och fördriver tiden med att undersöka hur termometern 

reagerar när man håller i den” 
Bengt: Men jag tänkte på det Bosse att det här bli ju … bildas ju ånga här också (pekar 

ner i bägaren) så det blir lite ångbildning innan det är hundra 
 ”De stoppar ner termometern igen och pratar lite om vad den visar” 
Bengt: Här (lämnar över brännaren till Bosse) 
Bosse: Vad ska du gö 
Bengt: Jaa (går längs bänken och tar upp kameran) 

”Bosse fnissar till” 
Bengt: Hej Bosse 
Bosse: Nu blir L arg! 
 ”Bengt skrattar till” 
Bengt: Jag kan zooma in det du gör 
Bosse: Nää 
Bengt: Zooma på den här draggrejen 
Bosse: Ja framåt 
Bengt: J – la vad känslig hand jag har 
Bosse: Zoomar du mycket 
Bengt: Ja, mycket, men jag är känslig på handen 
Bosse: Zooma ut genom fönstret 
Bengt: Nej 
Bosse: Nu är det f- n varmt 
Bengt: Kokar det 
 ”Bengt har tagit med sig kameran och filmar bägaren i närbild” 
Bosse: Filma här hur varmt det är 
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Bengt: Just nu är det 83,1 grader (zoomar in termometern som visar 83,6˚), det där går 

jättesnabbt. Men du du måste hålla denhär (termometern) lite … så där uppe 
(lyfter den från botten) för annars kanske den blir varmare. Du det finns inga 
batterier kvar i denhär. 

Bosse: Gör det inte,  
Bengt: Nej 
Bosse: Vad skönt! Nu är det nära. 
Bengt: Nu börjar det ju för fan, hur varmt är det Bosse 
Bosse: 89 
Bengt: Ja, du vet det börjar ju nästan nu 
Bosse: Nu är det farligt 
Bengt: Kolla lite längre upp alltså den här temperaturmätarn, för att nu är det ju som 

mest 
Bosse: Ska jag ta vid ytan 
Bengt: Ja det räcker ju nästan nu, nu går det snabbt upp till hundra 
Bosse: Det kommer aldrig upp på hundra 
Bengt: Nej, men nästan 
Bosse: Ska vi ta den högsta temperaturen eller … Asch jag tappa den (brännaren), min 

dumma j – l. J – lar vad snabbt det går i slutet 
Bengt: Ja .. men, vi tar … vi tar 97 
Bosse: Ja … OK 
Bengt: Fast det är luftbubblor försig, 97,5 
Bosse: Nej det kör ju fortfarande 
Bengt: Men det blir ju baa … Ser du nu blir det fram och tillbaks 
Bosse: Varför då 
Bengt: Det är ju nu bubblorna kommer upp, 98 grader tar vi 
Bosse: Stannar det där, nej 
Bengt: Ja men skit samma, 98 tar vi 
Bosse: Högsta temperaturen, det blir ju lägsta också. Stoppa ner handen i det där vattnet 

nu 
Bengt: Neej,  J – lar vad varmt det var 
Bosse: … 98,8 
Bengt: Ja, 98,9 … Nej f – n  
Bosse: Å fy f – n komma ett …  
Bengt: Ja jäklar … ja där stannar det 91, 99 komma … 
Bosse: två. 
Bengt: Två skriver vi. Ja 99,2 Temperaturen innan (läser och skriver på papperet) är det 

där, Ja just det hur mycket … vad var massan … ja massan på vattnet har vi där, 
temperaturen efter lika med vad sa vi 99 komma två. Förändring i tiden blir 
alltså … 

Bengt: Ja vi skriver så … Räkna ut förändringen i tiden. 
 ”Bengt lämna över pennan till Bosse och backar bort med kameran” 
Bengt: Vi skulle ju ha … 
Bosse: … en miniräknare egentligen 
 ”Bosse går fram till den dator de har till sitt förfogande” 
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Bengt: Tänk om den åker ner (talar om kameran) då får jag skulden 

”Bengt lämnar kvar kameran på stolen som används som stativ och går tillbaka 
till experimentuppställningen” 

Bengt: Ja då sätter vi på denhär (talar om ångmaskinen) Bosse … 
Bosse: Men vi ska ha nya sånadär (syftar på sprittabletterna till brännaren) 
Bengt: Ja … 
Bosse: Vi ska ha nya … 
Bengt: Ja men det är ju bara att … 
Bosse: Vad var det nudå … (har plockat fram miniräknaren på datorn) 
Bengt: 99,2 minus, usch … 
 ”Bengt håller på att ordna med ångmaskinen. Bosse matar in siffror i datorn, 

med visst problem tydligen” 
Bengt: 22,3 var temperaturen innan alltså 
Bosse: 76,9 
Bengt: Var är pennan … 
Bosse: Här … 
Bengt: Förändringen i temperaturen är alltså, va sa du 76,9 …  
Bosse: Jaa … 
Bengt: 76,9 grader Celsius 
 ”Bosse råkar slå på Datorkanonen som är kopplad till datorn” 
Bengt: Ja sätt i det där 
Bosse: Ja, men börjar det så 
Bengt: Ja du tryckte ju på, det är klart det funkar 
Bosse: På den här saken (håller upp fjärrkontrollen till kanonen) 
Bengt: Jaa, det … 
 ”Bengt plockar ihop tabletter i brännaren, Bosse ordnar med datorn, som de ska 

använda när de mäter, båda pratar lite för sig själva” 
Bengt: F – n det är för många, det är för mycket det här (studerar tabletterna) Jaa … 

men du nu ska vi ju för f – n börja med det andra Bosse 
Bosse: Jaa, det måste vi tänka på 
Bengt: Eller ska vi räkna ut, ska vi räkna ut den först eller så gör vi sen i labrapporten 

för sig 
Bosse: Vi måste tänka hur vi ska göra 
Bengt: Ja men du vi räknar ut labrapporten 
 ”Bosse panorerar med kameran till bilden av datorskärmen på tavlan” 
Bengt: Nej men, sätt den rätt så att man ser … det här (syftar på 

experimentuppställningen) 
”Lite prat om kameraplaceringen bland annat” 

Bosse: Ska vi börja nu då? 
Bengt: Jaa … 
Bosse: Du har ju stoppat in den, dit j – la pucko. (syftar på brännaren) 
Bengt: Skulle ja inte gö de 
Bosse: Skulle du inte sätta fast den här (fäster skorstenen) 
Bengt: Ja just det. Meen, jag går och frågar en gång till om det där, ska vi ha … ska vi 

räkna ut det här (pekar på papperet) 
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Bosse: Det där är lätt att räkna ut 
Bengt: Vi skriver upp formeln, hämta formelsamlingen … 
 ”Bengt tar fram formelsamlingen” 
Bengt: Nee du, det här går inte, ta bort den här (syftar på stativet med det värmda 

vattnet) 
Bosse: Den är varm, jag flyttar den … 
Bengt: Ja men alltså … 
 ”Bengt flyttar till en annan bänk och Bosse flyttar bort den varma ställningen” 
Bengt: Ja gör klart bara, åsså sätter vi in grejorna, vi har ju … det är ju E … ja det är ju 

den där, E lika med … m förändringen i tiden, då har jag alltså, E= …, vad är c? 
Specifik värme densitet? 

Bosse: Nästa sida 
 ”De pratar om var de ska hitta tabellen och vad de ska göra sedan. Svårt att höra 

vad de säger eftersom de pratar lite tyst och i munnen på varandra. De pratar om 
ifall de kan sätta in brännaren i maskinen eller inte” 

Bengt: Jamen om vi stoppar in den nu ändå … Ja, va f – n, det kan vi väl inte, … 
Bosse: Varför inte det 
Bengt: Ja men då förångas ju lite hela tiden, då vet vi ju inte, då blir det fel, ja men det 

blir det väl, eller blir det inte det … jamen det försvinner ju vatten häri 
Bosse: Jaa (har tittat fundersamt på Bengt under hans monolog) 
Bengt: Jamen det blir ju aldrig … skit samma 
 ”De försöker få till hur de ska kunna mäta hastigheten hos hjulet, Bengt ställer 

undan brännaren” 
Bengt: Vi vet ju hur vi ska gö 
Bosse: Men kolla här 

”Fortsatta diskussioner om hur de ska få till mätningen, Bosse har en ide men 
kan inte få Bengt med på den av någon anledning. De pratar mycket och lyssnar 
nästan inte alls på varandra. Svårt att höra vad de säger” 

Bengt: Den här … (tar fram Cassy-instrumentet, och försöker få in den i 
uppställningen) 

Bosse: Den ska in emellan här … eller det kan ju … 
Bengt: Vadå, ja du menar, såhär (de verkar ha kommit på hur de ska ha instrumentet) 
Bosse: Mmm 
Bengt: Men då, vi kan ju sätta båda på re … eller den här måste ju inte … den här 

(håller i det snöre där de fäst en vikt) 
Bosse: Den här är ju bara för att det ska tynga lite 
Bengt: Den där, har den nånting att gö me … 
Bosse: Vadå … 
Bengt: Ja men du vet, är det samma vikt? Blir det inte … Nähe, eftersom du är sådär … 

(Tittar på Bosse, som ser fundersam ut) 
Bosse: Vi tar den där tyngre än denhär … eller … 
Bengt: Det vet väl inte ja … 
 ”De jobbar med att montera mätinstrument och snöre” 
Bengt: Jo men sen när vi ska räkna ut, är det inte lite annorlunda då … förstår du hur 

jag menar … 
Bosse: ? (Det går inte att höra) 
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Bengt: Ja men om vi … om vi, om vi har en vikt som du säger, ska vi räkna med då, om 

vi har 0,5 kg på ena hållet och 0,5 på det andra. Ska vi räkna med ett kilo då 
eller ska vi räkna med 
”De pratar om hur de ska räkna vikterna, men det är svårt att höra vad var och 
en säger” 

Bengt: Vi kan ju inte bara chansa, vi måste veta att det är så … 
Bosse: Det måste bli så … eller … 
Bengt: Det blir ju, då har vi ju … så, ska vi ha så … Mm 
Bosse: Det blir så … vi kan inte gö på nåt annat sätt 
Bengt: Ja det blir ju ett kilo som hänger där nere 
Bosse: Ja 
Bengt: Det är ett kilo som ändrar sig 
Bosse: Vi kan inte gö på nåt annat sätt, vi kan inte få fast det där 
Bengt: Ja för om vi tar det där som vi tänkte (plockar upp något från bänken) då får vi 

inte fast vikterna på nåt sätt eller hur… Nehej … 
 ”De pratar om vikterna och hur de ska monteras, dessutom skramlar de rätt så 

ordentligt med materialet, så det är svårt att höra exakt vad de säger. De pratar 
om vikterna och hur de ska monteras, dessutom skramlar de rätt så ordentligt 
med materialet” 

Bengt: Den här ska ju va här, fast vi behöver nåt som håller emot, förstår du hur jag 
menar 

Bosse: Det gör ju det här (håller i snöret) 
Bengt: Men, den kommer ju att hänga här nere, den kommer at hänga där. 
 ”De knyter fast vikter i snöret, som går runt svänghjulet på ångmaskinen” 
Bengt: Mm, och sen … fast vi måste få fast den här … det måste ju va en bit så den går 

en bit … men du … vänta nu, jag måste tänka nu, hur är formeln, vi måste tänka 
vad vi får ut för nånting 

Bosse: mg 
Bengt: Vi har ju, vi ska ju ha … 
Bosse: Vi ska ha fram v. 
Bengt: Jo jag vet men, ja vi ska ju bara ha massan och hastigheten. Hastigheten får vi 

fram genom den där Cassyn … 
Bosse: … vad då … 
Bengt: … eller hur … 
 ”Bosse provar att dra snöret runt hjulet, det snurrar” 
Bengt: Ja men det där ar skitbra … 
Bosse: Hoppas det 
Bengt: Men du vi får ju fram hastigheten med den där Cassy, och massan har vi ju. D 

åskriver vi upp, jag vill skriva. 
 ”Går till bänken där han har papper och penna” 
Bengt: Vikterna är … 50 och 20, va … 
Bosse: Jaa … 
Bengt: (Läser och skriver) 50 gram och 20 gram. Alltså blir massan … lika med 70 

gram, eller hur … och hastigheten den får vi väl snart (går fram till Bosse som 
försöker få ordning på snöret) Humm 
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Bosse: Det är klart… 
Bengt: F – n det är lugnt Bosse, det här fixar vi ju, eller … Oh, j – lar … vi lär ösa i lite 

såna här så det går lite snabbare (pratar om sprittabletter) 
 ”Bengt stoppar i en tablett i brännaren som stått och brunnit hela tiden” 
Bengt: Ha, ha (glad att han inte brände sig?) närå … 
 ”Bengt lyfter brännaren och för den mot ångmaskinen” 
Bengt: Ja men då går det bra med den här. Det här kommer ju att ta ett j – la bra tag. Å 

allt vatten är i nu då? (Lutar sig och kollar) Ja, och dom här är fastskruvad (drar 
år ventilerna) den här är på och den här hur f – n ska den va? Ska den va … 

Bosse: Vi säger så … 
Bengt: Ja vi gör det 
 ”Bengt försöker få in brännaren” 
Bengt: Va i … så där ja 
 ”Bengt städar lite på bänken” 
Bengt: Ja det var den här dan … 
 ”Bengt fortsätter att städa undan, Bosse sitter och tittar på” 
Bengt: (Hittar Cassy-instrumentet) J – klar ni kopplade jag inte på den. 
 ”Fortsatt städning” 
Bengt: (Plockar upp en bägaren) F – n vi måste ju väga den här nån gång. 
Bosse: Ja, väg den … 
Bengt: Var det den här eller den andra … fast det spelar väl ingen roll de väger väl lika 

mycké  
 ”Bosse letar fram vågen” 
Bengt: Den här väger, tju … VA … 56! 
Bosse: Jaa … 
Bengt: 56 … 78 minus 56, det blir ju 22 … Vattnet vägde alltså 22 gram, och hur 

mycket var det. 
 ”Bengt kommer på att de inte haft koll på Ångmaskinen” 
Bengt: Oh, j – la vilken fart det var här då 
 ”Bengt försöker få igång hjulet, kollar trycket genom att släppa på ventilen, men 

får inte igång hjulet” 
Bengt: (Efter att ha stått och tittat på maskinen en stund) Varför funkar det inte? 
 ”De lämnar ångmaskinen och återvänder till anteckningarna och kontrollerar att 

de har allt med.” 
Bosse: Ja vi tar det såhär … 
 ”Går fram till maskinen och sätter igång hjulet” 
Bengt: Va, gick den igång av sig själv? 
Bosse: Jaa 
Bengt: Ja men då får vi väl kö … 
 ”De sätter snöret på plats och maskinen bromsas till stillastående” 
Bengt: Vi får släppa igen 
Bosse: Undra om det satt nån 
Bengt: Nej 
Bosse: Det här sög ju … vad f – n är det nu … 
Bengt: Ja men självklart, den här kommer ju att dra … 
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Bosse: Det här är inge bra … (De får inte igång maskinen igen) 
Bengt: Jamen nu får du tänka, den här drar ju liksom … Vilket håll drar de …(De får 

igång maskinen igen) Sådär, de måste ju dra åt rätt håll ju … Ja det måste dra åt 
andra hållet så att det blir … 

Bosse: Ja men hur, det går ju inte 
Bengt: Jo det går vist det … 
Bosse: Jamen 
Bengt: Ja du ditt ---- det blir ju som jag säger. Vi måste ha den minus den, eftersom den 

här drar ju upp. Den drar ju alltså så … (Visar hjulets rotationsriktning) Den 
drar ju, den drar ju alltså 20 minus 50 gram det är det den drar upp, eftersom den 
här hjälper ju till … den drar ju ner 
”Bengt trär snöret runt hjulaxeln och visar Bosse hur han tänker” 

Bengt: Den här … jo men tänk dig att denhär hjälper ju till att gå 
Bosse: Ja det sa vi ju förut 
Bengt: Jamen det måste ju få fram att det är så det är 
Bosse: Det … 
Bengt: Ja då måste vi ju tänka på det också 
Bosse: Det åker inte upp av sig själv (försöker få ångmaskinen att dra upp vikten) 
Bengt: (Skriver och läser högt) Ångmaskinen drar alltså upp 50 minus 20 gram lika 

med 30 gram, det är det den drar upp 
Bosse: Värdelös maskin, det funkar ju inte. 
 ”Bengt kör igång hjulet och försöker få dit snöret, han får inte till det” 
Bosse: Det bara glider, ta lite vatten. 
 ”Bengt tittar förvånat på Bosse. Efter lite diskussioner, som är svåra att höra, 

bestämmer de sig för att kapa snöret. Bosse försöker fästa den ena delen av 
snöret med en vikt på ångmaskinen, tanken verkar vara att hjulet ska dra i repet 
så att vikten lyfts” 

Bengt: På nått sätt ska vi få den sådär ja 
”Bosse försöker få hjulaxeln att lyfta vikten 

Bengt:  Men om … 
”Bosse fortsätter att försöka” 

Bengt: … skulle vi haft en tunnare lina så att den snurrar upp sig av sig själv … 
 ”Bosse ger upp”  
Bosse: Nu tar vi hastigheten istället, det kan vi göra (plockar fram Cassy-instrumentet) 

eller vi tar med denhär (undersöker instrumentet) 
Bengt: Ja nu lär vi alltså tänka om lite grann 
Bosse: Vi får väl göra det 
 ”Bosse försöker få in en tunn tråd runt hjulet i instrumentet, men ger upp” 
Bosse: Det är ju bara att sä … bara att ta … det är så sjukt allting 
Bengt: Att … 
Bosse: Att det blir … 
Bengt: Ja att man bara chansar … Det är ju det som är själva grejen … att vi ska få ut 

hur vi gör … det är inte själva uträkningen som är viktig … 
Bosse: Ja vet … 
Bengt: Va 
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Bosse: Näe 
Bengt: Näe, hur ska vi gö dårå … Men om vi gör som jag sa att … om vi får fram 

sträckan och tiden, hur lång tid den där rör sig på en viss sträcka, då kan vi ju 
räkna ut hastigheten. 

 ”Medan Bengt pratar leker Bosse lite med kameran” 
Bosse: Ja 
Bengt: Ja, varför gör vi inte det då? 
Bosse: Då gör vi det … Det är ju det som mäts ut 
Bengt: Näe, men det är ju det vi ska försöka få 
Bosse: Ja men massan 
 ”Lite prat om betyg (?)” 
Bengt: Men jag tänkte hastigheten den kan vi få ut, det är bara att sätta den här mot den 

här (visar instrumentet och pekar på svänghjulet) såhär 
Bosse: Ja det är klart, vi mäter massan 
Bengt: Men sen är det massan … 
Bosse: Jag kan kolla massan … 
 ”Batteriet i kameran tog slut (igen)” 
 
Efter att kamerans batteri tog slut mättes hjulets hastighet, med hjälp av Cassy-
instrumentet mot hjulet. Själva räknade de med instrumentets tyngd som belastning, 
eftersom de ansåg att det bromsade, då de höll det emot hjulet. Medan de skrev på sin 
laborationsrapport kom de på att det var bra att veta hur mycket energi som tillförs 
under en viss tidsperiod och gjorde därför om mätningen med vattnet. De tog då reda på 
hur mycket temperaturen ökade under en viss tid och fick på så sätt fram hur mycket 
energi som tillförts under den tiden. Detta utfördes av Bosse. 
 


