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Sammanfattning 

 
Syftet med studien är att jämföra en traditionell fysiklaboration inom ellära med en laboration 

som bedrevs i en datorsimulering. Med en traditionell laboration avses att laborationen 

bedrevs med hjälp av en spänningskälla, resistorer, glödlampor, kablar och multimeter. Dessa 

laborationer skulle ge eleverna kunskaper om hur ström och spänning beter sig i elektriska 

kretsar. Tre gymnasieklasser deltog i studien, varje klass delades upp i två jämnstarka 

laborationsgrupper. Den ena gruppen fick genomföra den traditionella laborationen, medan 

den andra gruppen fick genomföra en datorsimulering. Resultaten av laborationerna 

analyserades genom ett förkunskapstest, ett efterkunskapstest samt elevernas skriftliga 

slutsatser under laborationerna. Utöver detta klassificerades de frågor som ställdes till läraren 

under laborationerna. Studiens slutsats blev att de båda laborationerna var lika gynnsamma för 

elevernas teoretiska förståelse av ström och spänning i elektriska likströmskretsar. De elever 

som genomförde datorsimuleringen kom fram till fler felaktiga slutsatser än de elever som 

genomförde den traditionella laborationen. Det var dock vanligare att de elever som 

genomförde den traditionella laborationen inte kom fram till någon slutsats. Det visade sig 

även att de elever som genomförde datorsimuleringen gav färre frågor till läraren än de elever 

som genomförde den traditionella laborationen.            

Nyckelord: Datorsimulering, fysiklaboration, ellära. 
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1. Inledning 

Ellära är ett viktigt inslag i skolans fysikundervisning, då elektricitet är ett påtagligt inslag i 

dagens samhälle. Efter att ha genomgått traditionell undervisning har många elever 

fortfarande svårigheter inom området (Duit & von Rhöneck, 1998). Elever har ofta 

svårigheter i att relatera teoretiska modeller inom elektricitet till verkliga kretsar, samt i att 

resonera kring hur elektriciteten beter sig i kretsar (Duit & von Rhöneck, 1998; Ronen & 

Eliahu, 2000).  

I samband med studien i detta examensarbete fick elever dra slutsatser kring hur elektricitet 

beter sig i elektriska kretsar. Hälften av eleverna som deltog i studien gjorde detta med hjälp 

av en datorsimulering, den andra halvan använde sig av en traditionell laboration där en 

spänningskälla, resistorer, glödlampor, kablar och en multimeter ingick.  

Under senare år har det tillverkats en rad datorsimuleringar inom elektriska kretsar, som kan 

tillämpas inom skolans fysikundervisning. En fördel med datorsimuleringar är att de kan ge 

omedelbar respons till eleven (Ronen & Eliahu, 2000). Det har skett en hel del forskning om 

användningen av datorsimuleringar i mband med fysikundervisning. Det finns studier som 

visar på att användningen av datorsimuleringar kan gynna elevers förståelse av elektriska 

kretsar (Ronen & Eliahu, 2000). I studien av Ronen & Eliahu fick en grupp elever använda 

sig av datorsimuleringar i samband med fysikundervisningen i ellära. Efter att eleverna hade 

blivit undervisade på området fick de genomföra ett prov, där fann man inga skillnader mellan 

de elever som hade använt sig av datorsimuleringen och de elever som enbart hade haft 

tillgång till traditionell undervisning. 

Det finns fler studier som visar på att användningen av datorsimuleringar inte ger någon större 

skillnad för elevernas förståelse av elektriska kretsar jämfört med traditionella laborationer 

(Bayrak, Kanli & Ingec, 2007). Studien av Bayrak, Kanli & Ingec utfördes på en skola i 

Turkiet och innefattade 28 elever som alla gick i årskurs nio. Eleverna delades upp i två 

grupper, och undervisades sedan i ellära under 4 veckor. Den ena gruppen fick utreda hur 

elektriska kretsar fungerar med hjälp av en datorsimulering. Den andra gruppen fick göra 

motsvarande övningar i en traditionell laborationsmiljö. Efter att resultaten av förkunskaps 

och efterkunskapstesterna hade rättas fann man inga större skillnader mellan de båda 

grupperna. 

Det har också gjorts studier där man har erhållit mycket goda resultat genom att kombinera 

traditionella laborationsuppgifter med datorsimuleringar (Jaakkola & Nurmi, 2004). I deras 

studie fick eleverna fylla i ett förkunskapstest och ett efterkunskapstest. De elever som 

lyckades bäst på efterkunskapstestet hade genomfört en kombinationslaboration bestående av 

traditionella laborationsuppgifter och uppgifter i en datorsimulering. De elever som enbart 

hade genomfört laborationen via en datorsimulering fick goda resultat på efterkunskapstestet. 

De elever som enbart hade genomfört traditionella laborationsuppgifter fick lägst resultat på 

efterkunskapstestet.  

I studien av Jakkola & Nurmi fick eleverna som genomförde laborationerna mäta spänning 

och ström i likströmskretsar med hjälp av en voltmeter, det ingick även en voltmeter i 
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datorsimuleringen. Under efterkunskapstestet fick eleverna bestämma strömmens riktning 

mellan ett batteri och en glödlampa, förutom detta ingick strömdelning och beräkning av 

spänningen över serie och parallellkopplade glödlampor. 

Efter att ha genomfört pilotstudien övergavs tanken på en laboration där de båda 

arbetsformerna kombinerades vid samma laborationstillfälle. Istället jämfördes resultaten av 

en traditionell laboration inom ellära med en laboration i en datorsimulering.  

 

Studien är intressant då datorsimuleringar är ett förhållandevis nytt verktyg i undervisningen. 

Det finns i dagsläget ett stort antal datorsimuleringar tillgängliga via Internet, som lärare bör 

man i första hand se till elevernas bästa. Det är därför önskvärt att undersöka för och 

nackdelar med de datorsimuleringar som används i undervisningen.  

 

1.1 Vad säger styrdokumenten 

I strävansmålen för gymnasieskolans fysikundervisning står det att: ” Skolan skall i sin 

undervisning i fysik sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att med hjälp av moderna tekniska 

hjälpmedel samla in och analysera data samt simulera fysikaliska fenomen och skeenden.”  

(Skolverket, 2008). 

Ett av målen A-kursen i fysik är att eleven ska”ha kunskap om elektriska fält, elektrisk spänning och 

ström samt elektrisk energi och effekt” (Skolverket, 2008). 

 Ett av betygskriterierna för betyget Godkänt i Fysik A kursen lyder: ”Eleven deltar i planering och 

genomför laborationer efter instruktioner.” (Skolverket, 2008). 

Av dessa mål finns det stöd för både den traditionella laborationen och laborationen som utfördes i en 

datorsimulering.  

 

1.2 Syfte 

Huvudsyftet med studien var att jämföra resultaten av en traditionell fysiklaboration inom 

ellära med en laboration som bedrevs i en datorsimulering.  

1.3 Frågeställningar 

- Är någon av de båda laborationerna mera gynnsam för elevernas teoretiska förståelse av 

ström och spänning i likströmskretsar? 

- Kommer någon av laborationerna att generera färre felaktiga slutsatser om likströmskretsar? 

- Finns det någon skillnad mellan de frågor som läraren får av eleverna i samband med den 

traditionella laborationen respektive datorsimuleringen? 
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3. Metod 
I den här delen av arbetet redogörs för studiens innehåll och hur studien genomfördes.  

 

3.1 Datainsamlingsmetoder 

För att besvara de aktuella frågeställningarna användes tre olika datainsamlingsmetoder: 

 Ett förkunskaps- och ett efterkunskapstest bestående av flervalsfrågor 

 Eleverna fick skriva ner sina slutsatser i samband med laborationerna  

 De frågor som eleverna ställde till läraren spelades in och kategoriserades 

    

  Figur 1: Studiens tillvägagångssätt 

Genom att jämföra resultaten av de båda laborationerna genom tre olika 

datainsamlingsmetoder genomfördes en metodtriangulering (Stensmo, 2002).  

Eleverna fick inte använda formelsamling eller kurslitteratur i samband med tester och 

laborationer. 

 

Genom förkunskaps och efterkunskapstestet besvarades frågan om någon av laborationerna 

var mera gynnsam för elevernas teoretiska förståelse av ström och spänning i likströmskretsar. 

Eleverna fick i uppgift att skriva ner sina slutsatser i samband med laborationerna för att 

besvara frågan om någon av laborationerna genererade färre felaktiga slutsatser. 

 

Elevernas frågor till läraren spelades in och kategoriserades för att kunna besvara på vilket 

sätt de frågor som läraren får av eleverna under respektive laboration skiljer sig åt. 

3.2 Urval 
Totalt deltog tre gymnasieklasser i studien. De elever som inte deltog i både förkunskapstest 

och efterkunskapstest samt i laborationen räknades inte med bland resultaten i testerna, totalt 

deltog 51 elever i alla moment. 

 

Elever som inte hade deltagit i förkunskapstestet hade möjlighet att delta i någon av 

laborationerna, och fick därmed möjlighet att delta i de slutsatser som skrevs ner i samband 

med laborationerna. De kunde dessutom delta i de frågor som spelades in under 

laborationerna, totalt deltog 64 elever i laborationerna. Efter att eleverna i respektive klass 
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hade genomfört förkunskapstestet rättades testen och utifrån resultaten delades klassen in i två 

lika starka laborationsgrupper. Tanken bakom detta var att resultaten av studien skulle bli 

lättare att tolka. Om laborationsgrupperna hade blivit slumpvis sammansatta kunde det 

medföra att den ena gruppen bestod av elever med sämre förkunskaper än den andra gruppen.  

 

Trots att försök gjordes att få de båda laborationsgrupperna så jämnstarka som möjligt 

förekom det bortfall, då vissa elever som hade närvarit vid förkunskapstestet uteblev ifrån 

laborationen. Det förekom ytterligare bortfall då vissa elever uteblev ifrån efterkunskapstestet. 

För att minimera bortfallet i samband med testerna besöktes varje klass i slutet på lektionen, 

då det generellt är vanligare att elever kommer för sent till en lektion än att de avviker femton 

minuter innan lektionen har hunnit sluta. 

3.3 Etiska överväganden  

Examensarbetet måste bygga på respekt för de människor som deltar (Johansson & Svedner, 

2006, s.29). Eleverna informerades om de etiska aspekterna innan studien inleddes. I samband 

med denna studie har följande aspekter av forskningsetisk följts. 

 Eleverna ska få ta del av undersökningens syfte och metod. 

 Eventuella frågor, rörande studiens syfte och metod ska besvaras ärligt. 

 Elevernas anonymitet ska säkras genom hela arbetet. 

                                                                                         (Johansson & Svedner, 2006, s.29-30)  

Det finns dock en forskningsetisk aspekt som inte har efterföljts. 

 Det ska finnas möjlighet för eleven att avbryta deltagandet utan negativa påföljder. 

                                                                                 (Johansson & Svedner, 2006, s.30) 

Studien var en del av elevernas fysikundervisning, eleverna blev således inte tillsagda att det 

var frivilligt att delta. Om detta hade gjorts hade troligtvis deltagarantalet minskat radikalt, 

klassens lärare tog närvaro under laborationen.  

 

Studien genomfördes i årskurs 2 och 3 på gymnasieskolor, alla elever var således över 15 år, 

så det var inte nödvändigt att kontakta elevernas föräldrar och be dessa om tillåtelse att 

genomföra studien. 

 

3.4 Pilotstudien 

En pilotstudie genomfördes en månad innan den första riktiga studien genomfördes. En klass 

vid en gymnasieskola i Umeå fick genomföra förkunskapstestet. Testet samlades in och 

rättades och utifrån resultaten av förkunskapstestet delades klassen in i två lika starka 

laborationsgrupper. Klassen meddelades om vilka elever som skulle delta i respektive 

laborationsgrupp i samband med en lektion senare samma dag.  
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Det ursprungliga målet med studien var att jämföra en traditionell laboration inom ellära med 

en kombinerad laboration som bedrevs i en simulering och i en traditionell laborationssal. 

Klassen hade två laborationstillfällen om 60 minuter vardera placerade efter varandra på 

schemat.  

 

Den första laborationsgruppen genomförde en traditionell laboration vid det första 

laborationstillfället, medan den andra laborationsgruppen fick bedriva den kombinerade 

laborationen efter den första gruppen hade slutfört sin laboration. 

Under den traditionella laborationen förkom det att vissa av resistorerna brann upp, på grund 

av att deras resistans var för liten i förhållande till den spänning som användes i kretsarna.  

Några minuter efter att gruppen var färdig med laborationen fick den andra 

laborationsgruppen genomföra den kombinerade laborationen. Den kombinerade laborationen 

inleddes i en datasal där klassen fick genomföra samma uppgifter som ingick i den 

traditionella laborationen, men i en datorsimulering.  

 

För att instruera eleverna om hur programmet fungerade användes en bildkanon, som 

kopplades till en av datorerna i datorsalen. Bildkanonen användes främst i inledningen av 

laborationen. 

I simuleringen framgick det inte vilken spänning batteriet gav ifrån sig. Det framgick inte 

heller några värden för de resistorer som användes. För att kunna se detta var eleverna 

tvungna att aktivera en funktion i simuleringen. Detta medförde att många elever försökte 

ställa in spänning och resistans med hjälp av sina datorer.  

 

En nackdel med den aktuella simuleringen är att det inte är helt enkelt att ställa in batteriets 

spänning. Detta medförde att spänningen ofta blev för stor vilket resulterade i att de virtuella 

resistorerna brann upp. 

Efter att eleverna hade spenderat 40 minuter i datorsalen fick simuleringen avbrytas till 

förmån för den traditionella laborationen, och många elever hann inte göra färdigt alla 

uppgifter i simuleringen. Under de resterande 20 minuterna han eleverna börja med den 

traditionella laborationen, och genomföra ett fåtal uppgifter. 

Dagen efter laborationen fick eleverna genomgå ett efterkunskapstest, som liknade det 

förkunskapstest som klassen hade genomfört två dagar innan. Efter att ha rättat svaren 

framgick det att kombinationsguppen förbättrade sina resultat med 27,4 procent.  

 

Gruppen som enbart genomförde den klassiska laborationen förbättrade sina resultat med 31,6 

procent, medan elever som hade uteblivit ifrån något av testen eller ifrån laborationen 

räknades inte med i resultatet.  

Pilotstudien avslöjade att den aktuella kombinationslaborationen var mindre lyckad ur 

praktisk synvinkel. Sett till lokalerna rådde optimala förutsättningar under pilotstudien. 

Datorsalen och laborationssalen låg endast några meter ifrån varandra, vilket inte alltid är 
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fallet på en gymnasieskola. Ofta kan datasalen och laborationssalen ligga i helt olika 

byggnader, vilket gör denna typ av laboration mindre praktisk ur ett tidsperspektiv.  

 

Tiden räckte inte till för att genomföra både en datorsimulering och en traditionell laboration 

inom 60 minuter, och om det dessutom tillkommer ett transportmoment under laborationen 

försvåras situationen ännu mer.  

Till detta kommer att en laboration som kombinerar traditionella laborationsövningar med 

datorsimuleringar rimligtvis borde ha större benägenhet att krångla än en renodlad laboration 

eller simulering, då det finns fler saker som kan gå fel.  Kombinationslaborationen ersattes 

därför av en renodlad datorsimulering. Det ansågs vara av större intresse att utvärdera en 

laboration som är mera användbar i fysikundervisningen. 
 

3.5 Procedur 

Datainsamling ifrån tester och laborationer ägde rum mellan den 11 och 27 november 2008 på 

två gymnasieskolor i Västerbotten. Testerna ägde rum i samband med fysiklektioner och 

laborationerna ägde rum i samband med ordinarie laborationstillfällen. Alla elever fick 

genomföra efterkunskapstestet dagen efter att de hade genomfört laborationen.  

 

Efter att ha genomfört pilotstudien kontaktades fysiklärare på fyra gymnasieskolor. De 

tillfrågades om de ville delta i studien tillsammans med en av sina klasser i fysik. Majoriteten 

av lärarna avböjde då studien kolliderade med kursen, många hade inte kommit till elläran och 

andra avböjde då detta avsnitt redan var behandlat.  

 

Tre fysiklärare lät att låta sina elever delta i studien. Nämnas bör att de lärare som tackade ja 

till studien alla blev kontaktade muntligt, de lärare som endast kontaktades via E-post 

avböjde. Även av detta kan man förmodligen dra lärdom!  

 

Efter att de tre fysiklärarna hade tackat ja till att delta i studien inleddes ett planeringsarbete. 

Scheman granskades, laborationssalar, datorsalar och bildkanoner bokades. Tider för att 

meddela eleverna om vilken laborationsgrupp de tillhörde ordnades. Det var mycket som 

kunde gå fel i samband med studien, eftersom varje klass skulle delta vid fem tillfällen med 

följande syften: 

 Information om studien samt genomförande av förkunskapstestet 

 Information om laborationsgrupperna, utifrån resultaten av förkunskapstestet 

 Datorsimulering i halvklass 

 Laboration i halvklass 

 Efterkunskapstest 

Om ett av dessa tillfällen skulle utgå på grund av något oförutsett skulle studien äventyras. 

Med de tre klasser som ingick i studien rörde det sig alltså om femton tillfällen.  
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3.6 Datorsimuleringen 

Den simulering som användes var utvecklad av The Physics Education Technology (PhET), 

ett projekt vid University of Colorado. Simuleringen är gratis att använda och finns tillgänglig 

via projektets hemsida (University of Colorado, 2008). En av de ansvariga för projektet 

kontaktades, och tillstånd gavs för att använda simuleringen i denna studie. 

 
Figur 2: Simuleringen 

Eleverna fick tillverka kretsar i simuleringen utifrån ett instruktionsblad. De fick sedan mäta 

ström och spänning med hjälp av en virtuell multimeter och två typer av amperemetrar.  

 

Eleverna fick börja med att använda en trådlös amperemeter som påminde om ett 

förstoringsglas, denna är mycket smidig och anger strömmen när den placeras över en ledning 

i simuleringen. För att få erfarenhet om hur en riktig amperemeter används fick eleverna även 

utföra mätningar med en mer realistisk amperemeter i simuleringen.  

Eleverna i de båda laborationsgrupperna arbetade i par, om antalet elever som deltog i 

laborationen var udda fick vissa elever arbeta i grupper om tre. I samband med laborationer är 

det standard att eleverna arbetar tillsammans, dessutom är dialogen mellan elever en källa till 

inlärning (Igland & Dysthe, 2003, s.109). För att båda eleverna skulle få erfarenhet av att 

sköta simuleringen ombads eleverna att lösa varannan uppgift.  Eleverna hade 60 minuter till 

förfogande för att genomföra datorsimuleringen. 
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3.7 Den traditionella laborationen 

Laborationen utformades för att efterlikna datorsimuleringen, eleverna fick i uppgift att 

tillverka elektriska kretsar utifrån en laborationsinstruktion. De fick mäta ström och spännig i 

de aktuella kretsarna. Till sitt förfogande hade eleverna: 

 En spänningskälla 

 Kablar 

 Glödlampor 

 Resistorer 

 En multimeter 

 

 
Bild 1 

I likhet med laborationen som bedrevs i en datorsimulering arbetade eleverna i par om två. 

Om antalet elever som deltog i laborationen var udda medförde det att en grupp fick bestå av 

tre elever. Eleverna hade 60 minuter till sitt förfogande för att genomföra laborationen.  
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3.8 Utformning av tester och laborationsanvisningar 

En stor del av utvecklingsarbetet av de tester och laborationer som skulle användas i studien 

skedde utifrån erfarenheter ifrån en pilotstudie som genomfördes innan den verkliga studien.  

 

Dagen efter det sista testet i pilotstudien gjordes intervjuer med fem av de elever som hade 

genomfört alla delmoment i pilotstudien. Dessa intervjuer ledde fram till en rad förändringar i 

förkunskaps och efterkunskapstestet.  

Efter pilotstudien kontaktades en erfaren fysiklärare på den aktuella gymnasieskolan och en 

rad förändringar av testen gjordes.  Flera förändringar gjordes även av simuleringen och den 

klassiska laborationen utifrån erfarenheterna av pilotstudien. Utöver detta kontaktades 

ytterligare en erfaren fysiklärare, som för tillfället forskade i fysikdidaktik vid Umeå 

Universitet. Detta resulterade i ytterligare förändringar av tester och laborationsinstruktioner. 

I samband med utformningen av tester och laborationsanvisningar togs särskild hänsyn till att 

avgränsa de kunskaper som testades och lärdes ut. Frågorna på testen och laborationerna med 

samma numrering tar upp samma kunskapsområden, då de är mycket snarlika.  

 

Det föreligger dock kunskapsmässiga skillnader beträffande de praktiska momenten mellan de 

båda laborationerna. Se mer om detta i samband med diskussionen. Nedan följer en analys av 

de frågor som ingick i förkunskapstestet. Frågorna i efterkunskapstestet testar samma 

kunskaper, men är annorlunda konstruerade. 

 

1. I kretsen nedan finns två hela glödlampor av samma modell, glödlampa A lyser. Lyser 

glödlampa B?  

 

 

 

 

                                                                                        

a) Ja, glödlampa B lyser 

b) Nej, glödlampa B lyser inte 

 

Fråga 1 syftar till att bemöta källa-förbrukarmodellen (Kärrqvist, 2003). Det är en vanlig 

missuppfattning om att elektrisk ström kan transporteras ifrån ett batteri, genom en ledning 

och konsumeras av t.ex. en glödlampa som lyser. 

 

A 
B 
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2. Jämför strömmen i punkterna A, B och C. I vilken punkt är strömmen starkast?  

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

a) Punkt A 

b) Punkt B 

c) Punkt C 

d) Strömmen är lika stark i punkt A, B och C. 

 

Fråga 2 syftar till att visa att strömmen är lika i alla punkter i en seriekopplad krets. Vissa 

elever kan tro att strömmen förbrukas när den passerar genom kretsen (McDermot & Shaffer, 

1992). 

 

3. Var är strömmen starkast? 

 

             

 

 

 

 

 

 

a) Mellan A och B 

b) Mellan C och D 

c) Den är lika stark mellan A och B som mellan C och D 

B 

A 

C 

45Ω 

15Ω A B 

C D 
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Fråga 3 involverar att strömmen tar den ”enklaste vägen” genom en parallellkoppling, 

merparten av strömmen går genom det motstånd med som har minst resistans. Detta anknyter 

till Kirchhoff´s lag. 

 

4. Vilket av nedanstående påståenden om spänningen ABU  mellan punkt A och B, 

respektive spänningen ABU  mellan punkt C och D är sant. 

 

             

 

 

 

 

 

a)  är större än AB CDU U   

b)  är större än CD ABU U   

c)  är lika stor som AB CDU U  

Fråga 4 tar upp att strömmen är lika stor över två parallellkopplade resistorer. 

 

5. Vilket av nedanstående påståenden om spänningen mellan de olika punkterna är sant?  

 

 

 

 

                                                                                        

 

       

  a)     AB CD DEU U U  

          b)     CD DE ABU U U  

          c)   = AB CD DEU U U  

 

45Ω 

15Ω A B 

C D 

A 

C E 

B 

D 

15Ω 15Ω 
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Syftet med fråga 5 är att undersöka elevernas förståelse av om hur spänningen mellan olika 

punkter i en seriekopplad krets varierar. I samband med att testerna och 

laborationsinstruktionerna konstruerades lades stor vikt på uppgifternas validitet.  

 

”Generellt sätt måste man tänka igenom alla frågorna i formuläret så, att de verkligen mäter 

det man avsett.” (Ejlertsson, 2005, s.100).  

 

Det som skulle undersökas var elevernas teoretiska förståelse av ström och spänning i 

elektriska kretsar. För att höja testets validitet konstruerades frågorna så att de inte krävde 

några matematiska beräkningar. Det var inte elevernas förmåga att göra matematiska 

beräkningar som skulle testas. Hänsyn togs även till testens och laborationsanvisningarnas 

reliabilitet. Johansson & Svedner (2006) menar att oklara frågor kan leda till missförstånd och 

därmed låg reliabilitet. För att höja reliabiliteten genomfördes pilotstudien med en klass, samt 

intervjuer med vissa av eleverna som hade ingått i studien. Utöver detta rådfrågades även två 

erfarna fysiklärare om frågornas utformning. 

För att undvika missförstånd i samband med frågorna förklarades symbolerna för glödlampa, 

resistor och batteri innan förkunskapstestet och efterkunskapstestet ägde rum. Utöver detta 

förklarades även innebörden av olikhetstecken, då dessa förekommer på fråga 5 i 

förkunskapstestet och efterkunskapstestet. 

För öka möjligheterna till att få genomföra förkunskapstestet och efterkunskapstestet i 

klasserna konstruerades testerna så att de skulle ta förhållandevis kort tid att genomföra. De 

innehöll endast fem frågor och krävde inga omfattande svar, då de var av flervalskaraktär. 

Wedman (1988) framhåller att flervalsfrågor är svåra att konstruera, men lätta att rätta. I 

samband med den aktuella studien var detta en fördel, då klasserna som deltog ofta skulle 

meddelas om laborationsgruppernas sammansättning endast några timmar efter att 

förkunskapstestet hade genomförts.  

 

3.9 Elevernas slutsatser 

På alla uppgifter i de båda laborationsinstruktionerna ingick frågan: ”Kan ni dra någon 

slutsats av detta?” Eleverna fick lämna in laborationsanvisningen som de hade genomfört i 

grupper om två eller tre, efter att de hade slutfört laborationen.  

Detta moment möjliggjorde att antalet felaktiga slutsatser som eleverna drog under respektive 

laboration kunde kartläggas. Klassens lärare blev tillsagd att inte avslöja för eleverna om de 

slutsatser som de hade kommit fram till var korrekta. Läraren fick däremot bidra i de 

praktiska momenten och göra en rimlighetsbedömning av de värden på ström och spänning 

som eleverna hade mätt upp.  

Elevernas slutsatser kategoriserades i korrekta slutsatser, felaktiga slutsatser samt ingen 

slutsats alls. Slutsatser som avslöjade mycket lite om vad eleven hade kommit fram till 

kategoriserades som att eleven inte hade kommit fram till någon slutsats. 
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3.10 Kategorisering av elevernas frågor till läraren 

Frågorna som eleverna ställde till läraren under de båda laborationerna spelades in och 

kategoriserades. Detta gjordes för att besvara frågeställningen om hur frågorna som läraren får 

av eleverna skiljer sig mellan de båda laborationerna.  

 

För att dokumentera de frågor som eleverna ställde till läraren i samband med de båda 

laborationerna användes en MD-spelare. Frågorna kategoriserades efter en mall som hade 

använts i en studie där datorsimuleringar användes inom kemiundervisningen (Winberg & 

Berg, 2007).  

 

 

   

 
 

 

              

 

 

              

 

 

 

Figur 3: Kategorisering av elevernas frågor till läraren 

 

Frågor som var av teoretisk karaktär men var av spontan natur räknades in under rutan i det 

övre vänstra hörnet i figuren. Frågor som var av teoretisk karaktär men hade eftertanke 

räknades in under det övre högra hörnet. De frågor som rörde praktiska moment och som var 

spontana räknades in under rutan i det nedre vänstra hörnet. De praktiska frågor som var av 

eftertänksam karaktär räknades in i det nedre högra hörnet. Efter att ha räknat antalet frågor 

skrevs sedan en siffra över antalet frågor i den relevanta rutan. 

Antalet frågor som hörde till respektive kategori räknades i samband med att det inspelade 

materialet lyssnades igenom. I studien av Winberg och Berg kategoriserades frågorna på plats 

under laborationen, men problemet med detta är att kategoriseringens kvalitet rimligtvis kan 

bli lidande om en stressad situation skulle uppstå under laborationen.  

Frågor som hade inslag av teori, men som syftade till att lösa en praktisk uppgift räknades 

som praktiska. Att avgöra om en fråga var av spontan karaktär eller av eftertänksam karaktär 

var inte helt enkelt, det fanns ett gränsland där dessa kategorier flöt ihop.  

 

Ett exempel på en spontan praktisk fråga är: ”Var finns det fler kablar?”. Ett exempel på en 

eftertänksam teoretisk fråga är ”Hur ska vi koppla in sladdarna i multimetern för att mäta 

strömmen?”, frågor av mera avancerad karaktär kom således att räknas som eftertänksamma.   

Alternativet till att kategorisera elevernas frågor enligt mallen hade varit att analysera de 

Spontan Eftertanke 

Teori 

Praktik 
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frågor som eleverna ställde till läraren i detalj. Detta hade troligtvis medfört en orimligt stor 

arbetsinsats.  

 

Hur frågorna skiljer sig åt kan ses ur en rad olika perspektiv, det kändes därför klokt att 

avgränsa detta med hjälp av den tidigare beskrivna mallen. Det var dessutom tryggt att 

använda sig av en metod som hade använts i samband med en tidigare studie. 

 

4. Resultat 

 
4.1 Presentation av informanterna  

De klasser som deltog i studien kommer att benämnas klass A, B och C. Klass A bestod av 23 

elever som gick i årskurs 2 på gymnasiet och läste kursen Fysik A. Klassen hade inte blivit 

undervisade i elektriska kretsar, bortsett ifrån den undervisning som eleverna hade 

genomgått på högstadiet.   

Klass B utgjordes av 28 elever som gick i årskurs 3 på gymnasiet och läste kursen Fysik B. 

Klassen hade blivit undervisade i elektriska kretsar, men detta var i samband med Fysik A- 

kursen.  

Klass C bestod av 23 elever som gick i årskurs 3 på gymnasiet och läste B-kursen i fysik. 

Klassen hade undervisats i elektriska kretsar under A-kursen i fysik. De hade dessutom blivit, 

undervisade i potentialbegreppet i tidigare under Fysik B-kursen. Det var dock 11 månader 

sedan eleverna blev undervisade på detta område.  

4.2 Testerna 

Här presenteras resultaten av förkunskapstestet och efterkunskapstestet. Endast elever som 

ingick i förkunskapstestet, laborationsmomentet och efterkunskapstestet är inkluderade, totalt 

deltog 51 elever i alla moment. Det ingick fem frågor i båda testerna och ett rätt svar gav en 

poäng, testerna kunde maximalt ge fem poäng. Nedan redovisas den genomsnittliga 

poängsumman för eleverna ur de respektive klasserna som deltog i studien. Resultaten är ett 

stickprov för klasserna som ingick i studien, ett konfidensintervall med en konfidensgrad på 

95% beräknades, bokstaven n i tabellerna nedan står för antalet elever som deltog i respektive 

laboration.  
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4.3 Elevernas slutsatser under laborationen 

Här kategoriseras de slutsatser som eleverna skrev ner under de båda laborationerna. 

Slutsatserna presenteras i tabellform och anger det genomsnittliga antalet slutsatser per elev. 

Det ingick fem slutsatser i varje laboration. 

 

 Korrekta slutsatser Felaktiga slutsatser Ingen slutsats 

Traditionell laboration ( 10n ) 3,2 0,8 1,0 

Datorsimulering ( 10n ) 3,1 1,5 0,4 

 

 Traditionell laboration ( 9n ) Datorsimulering  ( 8n ) 

 Förtest Eftertest Förtest Eftertest 

Genomsnittlig poängsumma 1,77 0,38  3,78 0,49  1,75 0,49  3,50 0,30  

Genomsnittlig Procentuell 

förbättring 

 111 63%   129 49% 

 Traditionell laboration ( 7n ) Datorsimulering  ( 9n ) 

 Förtest Eftertest Förtest Eftertest 

Genomsnittlig poängsumma 3,43 0,50  4,00 0,74 3,33 0,41 4,22 0,59 

Genomsnittlig Procentuell 

förbättring 

 25 47%  52 52%  

 Traditionell laboration ( 10n ) Datorsimulering  ( 8n ) 

 Förtest Eftertest Förtest Eftertest 
Genomsnittlig poängsumma 2,80 0,57  3,30 0,34  3,00 0,51  3,88 0,63  

Procentuell förbättring  45 50%   38 27%  

 Traditionell laboration ( 26n ) Datorsimulering  ( 25n ) 

 Förtest Eftertest Förtest Eftertest 
Genomsnittlig poängsumma 2,62 0,34  3,65 0,32  2,72 0,38  3,88 0,31 

Genomsnittlig Procentuell 

förbättring 

 62 52%   43 30%  

Tabell 1. Resultaten av testerna i klass A. 

Tabell 2. Resultaten av testerna i klass B. 

Tabell 3. Resultaten av testerna i klass C. 

Tabell 4. Elevernas genomsnittliga resultat. 

Tabell 5. Elevernas slutsatser i klass A. 
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 Korrekta slutsatser Felaktiga slutsatser Ingen slutsats 

Traditionell laboration ( 10n ) 3,0 1,2 0,8 

Datorsimulering ( 14n ) 3,0 1,7 0,3 

 

 

 Korrekta slutsatser Felaktiga slutsatser Ingen slutsats 

Traditionell laboration ( 10n ) 3,7 0,7 0,6 

Datorsimulering ( 10n ) 3,6 1,1 0,3 

 

 

 Korrekta slutsatser Felaktiga slutsatser Ingen slutsats 

Traditionell laboration ( 30n ) 3,3 0,9 0,8 

Datorsimulering ( 34n ) 3,2 1,5 0,3 

 

4.4 Kategorisering av elevernas frågor till läraren 

Här redovisas antalet frågor av respektive kategori, som ställdes till läraren av eleverna under 

de olika laborationstillfällena. Frågorna kategoriseras enligt schemat som beskrivs i avsnitt 

3.10. Antalet frågor anges med en siffra i mitten och antalet frågor per elev anges inom 

parentes under denna siffra.  

Klass A 

I gruppen som genomförde den traditionella laborationen ingick 10 elever. 

 

 

 

 

             5  

          (0,5) 

 

 

             4 

          (0,4) 

 

 

            19 

          (1,9)   

 

 

            10 

          (1,0)  

Figur 4: Traditionell laboration, klass A. 
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Teori 

Praktik 

Tabell 6. Elevernas slutsatser i klass B. 

Tabell 7. Elevernas slutsatser i klass C. 

Tabell 8. Slutsatser av de elever som genomförde laborationerna. 
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I gruppen som genomförde datorsimuleringen ingick 10 elever. 

 

 

 

 

             1 

          (0,1) 

 

 

             1 

          (0,1) 

 

 

 

             5 

          (0,5) 

 

 

             8 

          (0,8) 

Figur 5: Datorsimulering, klass A. 

 

Klass B 

I gruppen som genomförde den traditionella laborationen ingick 10 elever. 

 

 

 

 

              1 

           (0,1)      

 

 

             1 

          (0,1) 

 

 

            15 

          (1,5) 

 

 

            21 

          (2,1) 

 Figur 6: Traditionell laboration, klass B. 
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I gruppen som genomförde datorsimuleringen ingick 14 elever. 

 

 

 

 

              0 

           (0,0) 

 

 

             1 

          (0,1) 

 

 

             10 

           (0,7)   

 

  

 

             6 

          (0,4) 

Figur 7: Datorsimulering, klass B. 

 

Klass C 

I gruppen som genomförde den traditionella laborationen ingick 10 elever. 

 

 

 

 

             1    

          (0,1) 

 

 

             1 

           (0,1)   

 

 

             7 

           (0,7) 

 

 

            11 

          (1,1)      

Figur 8: Traditionell laboration, klass C. 
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I gruppen som genomförde datorsimuleringen ingick 10 elever. 

 

 

 

 

             1 

          (0,1) 

 

 

             1 

          (0,1) 

 

 

             5   

           (0,5)     

 

 

             4 

          (0,4) 

Figur 9: Datorsimulering, klass C. 

 

Alla elever som deltog i studien 

Totalt genomförde 30 elever den traditionella laborationen med följande resultat:  

 

 

 

 

             7 

          (0,2)    

 

 

 

            6 

         (0,2)  

 

 

             41 

           (1,4) 

 

 

 

            42 

          (1,4)      

 

Figur 10: Traditionell laboration, alla elever. 
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Totalt genomförde 34 elever datorsimuleringen och resultatet blev följande: 

 

 

 

 

              2 

           (0,1) 

 

 

 

             3 

           (0,1) 

 

 

            20 

           (0,6) 

 

 

 

            18 

          (0,5)     

 

Figur 11: Datorsimulering, alla elever. 

 

5. Diskussion 

 
5.1 Tolkning av insamlade data 

 
5.1.1 Tolkning av testernas resultat 
De elever som fick lägst resultat på förkunskapstestet var föga förvånande klass A. Denna 

klass hade inte blivit undervisade i spänning och ström. Testerna bör ses som ett stickprov av 

klasserna som deltog i studien. Då de elever som deltog i simuleringen eller laborationen var 

förhållandevis få blev felmarginalen påtaglig. Konfidensintervallen överlappar varandra 

mellan de båda laborationstyperna, för de klasser som deltog i studien.  

Av denna anledning kan ingen slutsats dras om någon av laborationstyperna var mera 

gynnsam för elevernas teoretiska kunskaper om spänning och ström i elektriska 

likströmskretsar. 

Det går att analysera statistiskt material på många olika sätt. I detta fall betraktades elevernas 

poängsumma på testerna som ett stickprov för de klasser som deltog i studien. När antalet 

elever i respektive laborationsgrupp som deltog i studien var färre än 30 användes en 

korrektionsfaktor. 

Konfidensintervallet beräknades genom följande formler: 

2

(1 )x n
X

n N
 

Där X är det genomsnittliga antalet, är en konstant som används för ett konfidensintervall 

på 95%. Bokstaven n  är antalet elever som deltog, N är antalet elever i gruppen som 

Teori 

Praktik 

Spontan Eftertanke 
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undersöktes. 

 

2 2

1

1
( )

1

n

x j
j

n
x

n N
 

Formeln ovan beskriver variansen för stickprovet, 
jx  är respektive elevs poängsumma på det 

aktuella testet. För att beräkna den procentuella förbättringen användes samma formel.  

 

Ett glädjande resultat av testerna var att de elever som tidigare hade blivit undervisade i 

elektriska likströmskretsar fick bättre resultat på förkunskapstestet än de elever som inte hade 

blivit undervisade inom området. Av detta kan man dra slutsatsen att traditionell undervisning 

gav positiva resultat i dessa klasser och att eleverna kom ihåg delar av det de hade lärt sig 

lång tid efter att de hade blivit undervisade. Dessa data är statistiskt säkerställda då 

konfidensintervallen inte överlappar varandra. 

I tabell 4 i avsnitt 4.2 presenteras även elevernas resultat på testerna för alla elever som deltog 

i studien. Man bör dock ta denna statistik med tillförsikt då den ser alla elever som en grupp, 

det rörde sig trots allt om klasser i olika årskurser, med olika förkunskaper som dessutom gick 

på två olika skolor.  

5.1.2 Tolkning av elevernas slutsatser 
Det förelåg inga nämnvärda skillnader i antalet korrekta slutsatser mellan de båda 

laborationerna. Det fanns däremot skillnader i antalet felaktiga slutsatser respektive det antal 

där eleverna inte hade kunnat dra någon slutsats och det uppstod fler felaktiga slutsatser i 

samband med datorsimuleringen.  

 

De elever som genomförde den traditionella laborationen kom i genomsnitt fram till färre 

felaktiga slutsatser än de elever som genomförde datorsimuleringen. En möjlig förklaring till 

detta är att de elever som genomförde den traditionella laborationen ställde fler frågor till 

läraren. Det var vanligare att eleverna som genomförde den traditionella laborationen inte 

kom fram till någon slutsats.  

 

Det går att spekulera i en rad förklaringar till att antalet uteblivna slutsatser blev fler i 

samband med den traditionella laborationen. En förklaring kan vara att den traditionella 

laborationen ofta tog längre tid att genomföra, vilket resulterade i att vissa elever inte hann 

genomföra alla uppgifter. En annan förklaring kan vara att vissa elever inte kunde dra någon 

slutsats av uppgifterna i den traditionella laborationen, då de hade svårigheter i att relatera 

kopplingsschemat till den verkliga kretsen. Att göra denna övergång är rimligtvis inte lika 

svårt i datorsimuleringen, då den påminner desto mer om ett kopplingsschema i sin 

uppbyggnad.  

 

5.1.3 Tolkning av elevernas frågor till läraren 
En stor skillnad mellan de båda laborationerna var att eleverna som utförde datorsimuleringen 

gav färre frågor till läraren. Eleverna ställde mer än dubbelt så många frågor till läraren i 
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samband med den traditionella laborationen än under datorsimuleringen.  

  

I både de klassiska laborationerna och datorsimuleringarna förekom det avsevärt mycket färre 

frågor av teoretisk karaktär än av praktisk karaktär. Antalet frågor av teoretisk karaktär låg 

kring 0,1 per elev i alla laborationer utom en.  

 

I den traditionella laborationen med klass A låg antalet frågor av teoretisk karaktär kring 0,4. 

Antalet teoretiska frågor som var spontana respektive antalet frågor med eftertanke var alla 

ungefär lika många. Att det förkom relativt få frågor av teoretisk karaktär berodde troligtvis 

på att eleverna var fokuserade på att lösa frågorna i laborationen. Alla frågor som syftade till 

att lösa uppgifter i laborationen klassificerades som praktiska. Detta gällde även frågor med 

inslag av teoretisk karaktär som syftade till att lösa en praktisk uppgift i laborationen. Antalet 

frågor av praktisk karaktär var fler i den traditionella laborationen än i datorsimuleringen, 

detta kan förklaras med att det förelåg fler praktiska moment som eleverna kunde fråga om i 

den traditionella laborationen. 

 

Ingen av klasserna hade ett nära förestående prov inom elektriska kretsar, om så hade varit 

fallet är det en rimlig gissning att eleverna hade kommit med betydligt många fler frågor av 

teoretisk karaktär.  

 

Det förekom även en rad frågor om hanteringen av laborationsmateriel. Vanligt 

förekommande frågor var till exempel hur eleverna skulle koppla sladdarna in i multimetern 

och hur den skulle ställas in. Eleverna gav ofta praktiska frågor då laborationsmateriel gick 

sönder, det var till exempel vanligt att multimetrarnas resistorer blev överhettade. Detta kunde 

inträffa om eleverna ställde in multimetern på att mäta spänning och försökte mäta 

spänningen i en krets genom att seriekoppla multimetern i den krets där de avsåg att utföra 

mätningen. Då resistansen är hög i en voltmeter resulterade detta i att en av resistorerna i 

multimetern gick sönder.  

 

I samband med att klass C laborerade gav eleverna få frågor av praktisk karaktär. Detta kan 

förklaras med att de hade blivit undervisade i alla inslag av ellära i gymnasiets fysik A-

respektive B-kurs. De hade rimligtvis en större vana i att hantera den laborationsutrustning 

som förekom i samband med den traditionella laborationen.  

 
5.2 Jämförelse av de båda laborationerna 

 
5.2.1 Skillnader i det som lärdes ut 

Det finns både för- och nackdelar med de båda laborationerna. Datorsimuleringen visar hur 

elektronerna passerar genom kretsen: om kretsen inte är sluten stannar elektronerna upp.  

En nackdel med datorsimuleringen var att eleverna inte tränades i de praktiska momenten, 

som att använda en multimeter, eller hur man kopplar sladdar, resistorer och glödlampor. Då 
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simuleringen hade stora likheter med verkligheten gav den nog en bra grund inför senare 

laborationer, men den kan inte ersätta traditionellt laborationsarbete inom elläran. 

Under den traditionella laborationen fick eleverna erfarenheter i att använda det materiel som 

ingick i laborationen. Eleverna fick se och känna på resistorer samt arbeta praktiskt med en 

multimeter. Teoretiska kunskaper är alltid bra, men det är en klar fördel om eleven lär sig 

tillämpa dem i verkliga situationer. 

 

Nämnas bör att de datainsamlingsmetoder som användes inte testade hur mycket av det 

praktiska hantverket kring elektriska kretsar som eleverna lärde sig i samband med den 

traditionella laborationen.     

Under datorsimuleringen kopplade eleverna upp kretsar enlig de kopplingsscheman som 

ingick i laborationen. Det var dock ingen större skillnad mellan kopplingsschemats utseende 

och kretsens utseende i datorsimuleringen.  

 

I samband med den traditionella laborationen kunde eleverna koppla upp kretsarna på en rad 

olika sätt, som alla stämde överens med kopplingsschemat. Den elektriska kretsen i uppgift 3 

och 4 i laborationsanvisningen till den traditionella laborationen (se bilaga) kunde kopplas 

upp på tre olika sätt, utöver detta fanns det en rad olika varianter. 

 

 
Bild 2: Kretsen i fråga 3 och 4. 
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Bild 3: Kretsen i fråga 3 och 4. 

 

 
Bild 4: Kretsen i fråga 3 och 4. 

 

I simuleringen fanns inte detta dilemma, eleverna kopplade således upp kretsen på följande 

sätt.  
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Figur 12: Kretsen i fråga 3 och 4. 

Eleverna kopplade upp krets 3 och 4 efter kopplingsschemat i laborationsanvisningen. På 

denna uppgift förelåg det en skillnad mellan det kopplingsschema som användes i 

datorsimuleringen och det som användes i den traditionella laborationen.  

För att eleverna inte skulle behöva ändra motståndens resistans i programmet placerades två 

resistorer längs den undre ledningen i parallellkopplingen. Detta gav samma resultat som om 

det hade placerats ett motstånd med dubbelt så hög resistans längs den under ledningen.  

 

5.2.2 Praktiska skillnader ur lärarens synvinkel 

Det var smidigt att kunna boka en datasal, undersöka att simuleringen fungerade i datorsalen 

och sedan genomföra datorsimuleringen. Det behövdes ingen inventering och transport av 

laborationsmateriel.  

Under den traditionella laborationen gick ett antal multimetrar sönder då eleverna kopplade 

fel. Under datorsimuleringen kunde eleverna bränna resistorer och glödlampor, skapa 

kortslutning och eldsvåda i programmet. Det krävdes en knapptryckning för att återställa 

programmet och efter den traditionella laborationen krävdes resistorbyten på multimetrarna 

som hade gått sönder. 
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Figur 13: Brand i datorsimuleringen.  

 

5.3 Förslag på vidarefrågeställningar 

 Det fanns en rad frågeställningar om den aktuella datorsimuleringen som inte undersöktes i 

studien. En av dessa är om det föreligger några skillnader mellan flickor och pojkar 

beträffande hur de hanterar simuleringen. Generellt sett ägnar sig flickor och pojkar åt olika 

saker när de använder datorer på fritiden. Det är bland annat vanligare att pojkar spelar 

datorspel. Detta framgår bland annat i rapporten Ungar & Medier 2008, som är utgiven av 

Medierådet. I samma rapport framgår det även att flickor chattar i större omfattning än pojkar. 

Det är ett rimligt antagande att flickor och pojkar har olika förkunskaper gällande datorer, 

detta kan i sin tur resultera i olika hantering av datorsimuleringen. På samma sätt kan man 

fråga sig om det föreligger några skillnader mellan hur flickor och pojkar hanterade den 

traditionella laborationen. 

 

Det vore även intressant att analysera hur många frågor under de båda laborationerna som 

ställdes av pojkar respektive flickor. Var pojkarna eller flickorna mera benägna att fråga 

läraren under någon av laborationerna? 

 

Antalet praktiska frågor från eleverna till läraren var färre i samband med datorsimuleringen 

än i den traditionella laborationen. Det vore intressant att undersöka om elever i allmänhet har 

en större vana att lösa problem som uppkommer i samband med datoranvändning jämfört med 

problem som kan uppstå i en praktisk situation. Kan det vara så att elever är vana att man kan 

fråga vuxna om praktiska problem, men inte om problem med datorer? 



 
 

27  
 

Referenser  

 

Bayrak, B., Kanli, U & Ingec, S. K. (2007),  To Compare the Effects of Computer Based 

Learning and the Laboratory Based Learning on Students' Achievement Regarding Electric 

Circuits. Turkish Online Journal of Educational Technology, 6(1), artikel 2.  

Ejlertsson, G. (2005). Enkäten i praktiken: en handbok i enkätmetodik. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Engelhardt, P. V. & Beichner, R. J. (2004). Students’ understanding of direct current resistive 

electrical circuits. American Journal Of Physics. 72(1), 98-115. 

Duit, R. & von Rhöneck, C. (1998). Learning and understanding key concepts of electricity. I 

Tiberghien, A., Jossem, E. J. & J. Barajos (Red.) Connecting research in physics education 

with teacher education. International commission on physics education. Hämtat den 3 

november, 2008, ifrån: http://www.physics.ohio-state.edu/~jossem/ICPE/C2.html 

Jaakkola, T. & Nurmi, S. (2004). Academic impact of learning objects: The case of electric 

circuits. Paper presented at the Annual Meeting of the British Educational Research 

Association (Manchester, United Kingdom, Sep 16-18, 2004). 2004 8 pp. (ED489898) 

 

Johansson, B. & Svedner, P. O. (2006). Examensarbetet i lärarutbildningen. Uppsala: 

Kunskapsföretaget i Uppsala AB. 

Kärrqvist, C. (2003). Att undervisa om lampor och batterier: Kunskapsbas och elevuppgifter. 

Ämnesdidaktik i praktiken – Nya vägar för undervisning i naturvetenskap, nr 5 Oktober 2003. 

Enheten för ämnesdidaktik IPD, Göteborgs universitet. 

 

Medierådet. (2008). Ungar och Medier 2008. Stockholm: Medierådet. 

 

Skolverktet. (2008). Kursinfo 2008/2009. Hämtat den 10 december 2008 ifrån: 

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx 

 

Stensmo, C.(2002). Vetenskapsteori och metod för lärare: En introduktion. Uppsala: 

Kunskapsföretaget i Uppsala AB. 

 

University of Colorado. (2008). Circuit Construction Kit (DC Only). Hämtad den 1 december 

2008, ifrån: 

http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Circuit_Construction_Kit_DC_Only 

 

Igland, M. A. & Dysthe, O., Mickhail Bakhtin och sociokulturell teori, i Dysthe, O. (red), 

(2003), Dialog, samspel och lärande, Studentlitteratur. 

 

McDerrmot, L.C. & Shaffer, P. S. (1992). Research as a guide for curriculum development: 

http://proxy.ub.umu.se:2057/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46a9IsKawUbWk63nn5Kx95uXxjL6nr0expbBIrq6eSbCwsk%2b4q7Q4zsOkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLujr1Cura9IsKuvSKTi34bls%2bOGpNrgVePo53uk6t9%2fu7fMPt%2fku13Cq65Irq2wPuTl8IXf6rt%2b8%2bLqjOPu8gAA&hid=109
http://proxy.ub.umu.se:2057/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46a9IsKawUbWk63nn5Kx95uXxjL6nr0expbBIrq6eSbCwsk%2b4q7Q4zsOkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLujr1Cura9IsKuvSKTi34bls%2bOGpNrgVePo53uk6t9%2fu7fMPt%2fku13Cq65Irq2wPuTl8IXf6rt%2b8%2bLqjOPu8gAA&hid=109
http://proxy.ub.umu.se:2057/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46a9IsKawUbWk63nn5Kx95uXxjL6nr0expbBIrq6eSbCwsk%2b4q7Q4zsOkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLujr1Cura9IsKuvSKTi34bls%2bOGpNrgVePo53uk6t9%2fu7fMPt%2fku13Cq65Irq2wPuTl8IXf6rt%2b8%2bLqjOPu8gAA&hid=109
http://proxy.ub.umu.se:2057/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46a9IsKawUbWk63nn5Kx95uXxjL6nr0expbBIrq6eSbCwsk%2b4q7Q4zsOkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLujr1Cura9IsKuvSKTi34bls%2bOGpNrgVePo53uk6t9%2fu7fMPt%2fku13Cq65Irq2wPuTl8IXf6rt%2b8%2bLqjOPu8gAA&hid=109
http://www.physics.ohio-state.edu/~jossem/ICPE/C2.html
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx


 
 

28  
 

An example from introductory electricity. Part 1. Investigation of student understanding. 

American Journal Of Physics. 6(11), 994-103. 

Ronen, M. & Eliahu, M. (2000). Simulation – A bridge between theory and reality: The case 

of electric ciruits. Journal of computer assisted learning, 16, 14-26. 

Winberg, M. & Berg, A. (2007). Students Cognitive Focus During a Chemistry Laboratory 

Exercise: Effects of a Computer-Simulated Prelab. Journal of Research in Science Teaching. 

44(8), 1108-1133. 

Wedman, I. (1988). Prov och provkonstruktion. Stockholm: Utbildningsförlaget. 

 

Bilagor 

 

Bilaga 1 

Förkunskapstest 

Namn:_______________________ 

Klass:__________ 

Ringa in det rätta svarsalternativet, endast ett av alternativen på varje fråga är rätt. Om du 

ringar in fler än ett svar på en uppgift ges noll poäng på uppgiften. 

 

1. I kretsen nedan finns två hela glödlampor av samma modell, glödlampa A lyser. 

Lyser glödlampa B?  

 

 

 

 

                                                                                        

a) Ja, glödlampa B lyser 

b) Nej, glödlampa B lyser inte 

 

 

 

A B 
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2. Jämför strömmen i punkterna A, B och C. I vilken punkt är strömmen starkast?  

 

 

 

                                                                                        

 

 

a) Punkt A 

b) Punkt B 

c) Punkt C 

d) Strömmen är lika stark i punkt A, B och C. 

 

 

3. Var är strömmen starkast? 

 

             

 

 

 

 

 

 

a) Mellan A och B 

b) Mellan C och D 

c) Den är lika stark mellan A och B som mellan C och D 

 

45Ω 

15Ω A B 

C D 

B 

A 

C 
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4. Vilket av nedanstående påståenden om spänningen ABU  mellan punkt A och B, 

respektive spänningen ABU  mellan punkt C och D är sant. 

 

             

 

 

 

 

 

a)  är större än AB CDU U   

b)  är större än CD ABU U   

c)  är lika stor som AB CDU U  

 

5. Vilket av nedanstående påståenden om spänningen mellan de olika punkterna är 

sant? Om två spänningar är lika stora skrivs de med = tecken mellan. Tecknet  

betyder större än. 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

a)     AB CD DEU U U  

b)     CD DE ABU U U  

c) 
  = AB CD DEU U U

 

A 

C E 

B 

D 

15Ω 15Ω 

45Ω 

15Ω A B 

C D 
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Bilaga 2 

 

Laborationsanvisning 

Materiel: Spänningsaggregat, kablar, resistorer, glödlampor, multimeter. 

Instruktion: Börja med att koppla upp kretsen enligt anvisningarna, mät sedan spänning och ström 

med hjälp av multimetern. För att mäta spänningen över ett område kopplas multimeterns kablar i 

parallell med området, multimetern ställs på V  för att mäta spänning. För att mäta ström kopplas 

multimetern i serie där du vill mäta strömmen, multimetern ställs på A  för att mäta ström. 

 

1. I kretsen nedan finns två hela glödlampor av samma modell, glödlampa A lyser. 

Lyser glödlampa B? Kan ni dra någon slutsats av detta? 

 

 

 

 

                                                                                        

a) Ja, glödlampa B lyser 

b) Nej, glödlampa B lyser inte 

             Slutsats: 

 

2. Mät strömmen i punkterna A, B och C. Kan ni dra någon slutsats av detta?   

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

A 

B 

A 

C B 

12V 

12V 

200Ω 

200Ω 
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A

B

C

I

I

I
 

            Slutsats:  

 

3. Mät strömmen i punkterna A, B, C och D. Kan ni dra någon slutsats av detta? 

 

             

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

I

I

I

I

 

 

Slutsats:  

 

 

4. Mät spänningen mellan punkterna A och B respektive C och D. Kan ni dra någon 

slutsats av detta? 

             

 

 

 

 

 

 

1kΩ 

200Ω 

12V 

A B 

C D 

1kΩ 

200Ω A B 

C D 
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AB

CD

U

U
 

             Slutsats: 

 

5. Mät spänningen mellan punkterna A och B, A och C, C och D respektive D och E i 

kretsen nedan. Kan ni dra någon slutsats av detta? 

  

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

AB

AC

CD

DE

U

U

U

U
 

Slutsats: 

 

Bilaga 3 

 

Simuleringsuppgifter 
Uppgift: Använd simuleringsverktygen till att besvara frågorna, koppla upp de kretsar som anges i 

programmet.  Spänningen ifrån batterierna i programmet är inställda på 9V, resistorerna är inställda på 

10Ω. Ni ska inte gå in och ändra dessa värden i programmet. För att se vilka värden som 

komponenterna är inställda på kan ni välja Show Values till höger i rutan. 

 

 

 

A 

C E 

B 

D 

1kΩ 1kΩ 

12V 
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1. I kretsen nedan finns två hela glödlampor av samma modell, glödlampa A lyser. Lyser 

glödlampa B? Kan ni dra någon slutsats av detta? 

 

 

 

 

 

                                                                                        

a) Ja, glödlampa B lyser 

b) Nej, glödlampa B lyser inte 

             Slutsats: 

 

 

2. Mät strömmen i punkterna A, B och C. Kan ni dra någon slutsats av detta? Använd er 

av verktyget Non-Contact Ammeter bland verktygen, (Tools) till höger i rutan. 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

            

A

B

C

I

I

I
 

            Slutsats:  

 

 

9V 

B 10Ω 
A 

A 
9V 

10Ω 

C B 
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3. Mät strömmen i punkterna A, B, C och D. Kan ni dra någon slutsats av detta? 

 

 

             

 

 

 

 

 

A

B

C

D

I

I

I

I

 

 

Slutsats:  

 

4. Mät spänningen mellan punkterna A och B respektive C och D. Kan ni dra någon 

slutsats av detta? För att mäta spänningen mellan två punkter ansätter du voltmeterns 

mätprober på de båda punkterna.  

 

             

 

 

 

 

 

             
AB

CD

U

U
 

             Slutsats: 

 

9V 

10Ω 

10Ω B A 

D C 10Ω 

9V 

10Ω 

10Ω 
B A 

D C 10Ω 
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5. Mät spänningen mellan punkterna A och B, A och C, C och D respektive D och E i 

kretsen nedan. Kan ni dra någon slutsats av detta? 

  

 

 

 

                                                                                        

 

 

AB

AC

CD

DE

U

U

U

U
 

 

Slutsats: 

 

6. Extrauppgift: Genomförs efter att ni har löst alla uppgifter och resultaten är 

godkända av laborationshandledaren. Genomför uppgift 2 och 3, men använd er av 

verktyget Ammeter(s) bland verktygen, (Tools) till höger i rutan. Denna kopplas i 

serie för att mäta strömmen i en punkt. Tillverka kretsen så att avståndet mellan 

komponenterna blir stora, för att därmed få plats med amperemetern. 

 

Bilaga 4 

 

Test – Efter laborationen 

Namn:_______________________ 

Klass:__________ 

Ringa in det rätta svarsalternativet, endast ett av alternativen på varje fråga är rätt. Om du 

ringar in fler än ett svar på en uppgift ges noll poäng på uppgiften. 

 

1. I kretsen nedan finns två hela glödlampor av samma modell, glödlampa B lyser. Lyser 

glödlampa A?  

 

9V 
B A 

10Ω 10Ω 

E D C 
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a) Ja, glödlampa A lyser 

b) Nej, glödlampa A lyser inte 

 

 

2. Jämför strömmen i punkt A, B och C. I vilken punkt är strömmen starkast?  

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

a) Punkt A 

b) Punkt B 

c) Punkt C 

d) Strömmen är lika stark i punkt A, B och C 

 

3. Var är strömmen starkast? 

 

             

 

 

 

A B 

C D 

A 

B 

A 

B C 

270Ω 45Ω 
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a) Mellan A och C 

b) Mellan B och D 

c) Den är lika stark mellan A och C som mellan B och D 

 

4. Vilket av nedanstående påståenden om spänningen ACU  mellan punkt A och C, 

respektive spänningen BDU  mellan punkt B och D är sant. 

 

             

 

 

 

 

a)  är lika stor som AC BDU U                  

b)  är större än AC BDU U   

c)  är större än BD ACU U   

 

5. Vilket av nedanstående påståenden om spänningen mellan de olika punkterna är sant? 

Om två spänningar är lika stora skrivs de med = tecken mellan. Tecknet  betyder 

större än. 

  

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

A 

C E 

B 

D 100Ω 

100Ω 

A B 

C D 

270Ω 45Ω 
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a)     BE AB CDU U U  

b)   = AB CD BEU U U  

c)   = CD AB BEU U U
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