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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att med två laborationsmetoder - praktisk metod och datorsimulering - 
undersöka hur elever i en årskurs 3 diskuterar med varandra under laborationerna samt undersöka 
hur eleverna upplever de valda metoderna och då med tanke på ett lustfyllt lärande. När det gäller 
fysikundervisning så har ett varierat arbetssätt med teori och laborationer visat sig givande och 
enligt den sociokulturella teorin är språket, kommunikationen och den proximala utvecklingszonen 
viktiga delar för elevernas lärande. Resultatet i denna uppsats har framkommit genom observationer 
och intervjuer av totalt åtta elever i en årskurs 3. Den praktiska laborationen stimulerade till flest 
diskussioner när det gäller hypotes och resultat av laborationerna medan datorsimuleringen 
stimulerade flest diskussioner som handlade om något annat. Båda laborationerna värdesattes högt 
av eleverna men 7 av 8 elever föredrog den praktiska laborationen. Laborationerna stimulerade en 
nyfikenhet, kreativitet och ett lustfyllt lärande. "
Nyckelord: Fysikundervisning, grundskolans tidigare år, sociokulturell teori, Algodoo  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1. Inledning 
Naturvetenskapen spelar en stor roll i vårt samhälle och vi möter den överallt varje dag när vi 
skickar sms med mobiltelefonen, byter kanal på tvn med fjärrkontrollen eller ser hur vår blomma 
växer. Ett av skolans huvudsyfte är att hjälpa eleverna att orientera sig i vårt samhälle, som med den 
ständiga utveckling av naturvetenskapen blir mer och mer komplex. För att hjälpa eleverna med 
orienteringen är det därför viktigt att bidra till att de får de naturvetenskapliga kunskaperna som 
krävs (Andersson & Strid, 2001).  "
Barn i lägre åldrar är oftast nyfikna av sig och vill gärna veta och förstå hur saker fungerar. Därför 
är det ofta stimulerande och tillfredsställande för barn att genom naturvetenskaplig kunskap kunna 
förstå och förklara vardagliga fenomen (Helldén, Lindahl & Redfors, 2005). Det har dock visat sig 
att elevernas nyfikenhet och intresse sjunker ju äldre de blir, vilket blir problematiskt för elevernas 
inlärning av naturvetenskap (Skolinspektionen, 2010). De allra flesta har genom skolgången ställt 
frågan ”varför ska just jag kunna det här?”. Speciellt om man som nioåring har en framtidsdröm att 
bli fotbollsproffs - varför ska man då kunna fysikens lagar, kemiska beteckningar och cellernas 
uppbyggnad? Det är allmänt känt att det är bra att ha specifika kunskaper inom specifika 
yrkesgrupper, men varför är det en viktig kunskap för gemene man? "
Grundskoleelevers intresse för naturvetenskapliga ämnen har i flera rapporter visat sig vara lågt 
(Helldén, 2009). Det har även visat sig att eleverna inte är lika intresserade av naturvetenskap som 
de är av andra ämnen, och detta kan bero på att de inte förstår meningen av ett visst innehåll eller 
laboration (Helldén, 2009; Skolinspektionen, 2010). Eftersom eleverna kan ha svårt att förstå syftet 
med laborationer och finner undervisningen enformig, visar Helldén (2009) att det är av stor vikt att 
undervisningen är varierad och att eleverna kan koppla laborationerna till deras egna livsvärld. 
Lindahl (2003) visar på att arbetsmetoden för fysikundervisning har en stor del i vad eleverna finner 
intressant. Att skapa intresse för ett ämne bygger på ett lustfyllt lärande och ”lust att lära handlar om 
att den lärande har en inre positiv drivkraft och känner tillit till sin förmåga att på egen hand och 
tillsammans med andra söka och forma ny kunskap” (Skolinspektionen, 2010, s.10). "
Det har även visat sig att diskussioner och tvåvägskommunikationer har en stor del i ett 
framgångsrikt lärande (Helldén, Lindahl & Redfors, 2005), speciellt när det gäller fysik som ofta 
kan vara abstrakt och långt ifrån elevernas livsvärld (Sjøberg, 2010). Det är bra att läraren finns i 
närheten vid elevernas grupplaborationer, men läraren behöver inte känna sig tvungen att driva 
elevernas diskussioner framåt eftersom eleverna kan ha väldigt intressanta och givande diskussioner  
med halvfärdiga och långsökta tankar när läraren inte finns i närheten, vilket Elstgeest, Harlen och 
Symington (1996) anser är den viktigaste typen av diskussioner. De poängterar även att genom att 
eleverna får lyssna på varandra samt argumentera och uppmuntra varandras åsikter kan de förstå att 
det finns flertalet olika sätt att förklara och tänka på, vilket är en del i ett lärande. Elstgeest, Harlen 
och Symington (1996) menar att det därför kan vara bra att då och då spela in ljudet vid 
laborationer för att på så sätt kunna lyssna på elevernas diskussioner och resonemang i efterhand, 
och utan att eleverna behöver känna sig hämmade när läraren står bredvid. "
I och med att intresset för naturvetenskap sjunker är det desto viktigare att bidra med ett lustfyllt 
lärande för eleverna. I den tidigare läroplanen Lpo 94 var kemi, biologi och fysik i ett ämnesblock 
som naturvetenskap (Skolverket, 1994) medan nu i den nya läroplanen Lgr11 står fysiken för sig 
själv, vilket pekar på att fysiken numera anses viktigare än tidigare (Skolverket, 2011). Helldén, 
Lindahl och Redfors (2005) menar att det är fördelaktigt att starta den naturvetenskapliga 
undervisningen tidigt i elevernas skolgång eftersom de dels ofta är nyfikna av sig samt att de då 
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tidigt blir vana att arbeta utifrån ett naturvetenskapligt betraktelsesätt, vilket kan vara svårt att ta till 
sig när man har blivit något äldre. Utifrån vikten av lustfylld fysikundervisning, Michael (2001), 
Anderson och Barnetts (2013) forskningar där de jämför olika metoder i fysikundervisning samt 
vikten av elevdiskussioner har jag valt att undersöka elevers diskussioner under en datorsimulering 
och en praktisk laboration.  "
Syftet med denna studie är således att undersöka elevdiskussioner under två olika 
undervisningsmetoder inom fysik där den ena metoden är en praktisk laboration och den andra 
metoden är laboration med hjälp av en datorsimulering. Med tanke på ett lustfyllt lärande kommer 
även elevernas upplevelser studeras.  "
2. Bakgrund 
Det finns olika sätt att argumentera för varför det är viktigt med naturvetenskap. Man kan se det ur 
olika perspektiv - alltifrån en förbättring av demokratin till glädje för en själv (Sjøberg, 2010). Det 
är även viktigt att eleverna förstår hur mycket naturvetenskapen påverkar vårt liv. Det betyder inte 
att eleverna måste förstå och kunna förklara hur det går till när fjärrkontrollen byter kanal på tvn, 
utan mer att med hjälp av kunskap och förståelse om naturvetenskap kan eleverna underlätta och 
förbättra deras livsval. Till exempel kan eleverna sänka sin elförbrukning när de förstår att vatten 
kokar lika bra på medeltemperatur som på högsta temperatur, eller att isen i frysen är en dålig 
värmeledare och inte en nedkylare (Andersson 1989). Men det viktigaste och mest relevanta 
argumentet är att naturundervisningen ger många chanser till att stimulera elevernas nyfikenhet, 
göra nya upptäckter och insikter menar Andersson (1989) som vidare skriver att ”eleverna bör ges 
rika tillfällen till personliga upptäckter, upplevelser och insikter. Utan dessa blir naturvetenskapen 
en väg utan hjärta, och vem vill vandra en sådan?” (Andersson, 1989, s.60). Om eleverna blir 
medvetna om varför det är viktigt med naturvetenskap och lär sig nyttja kunskaperna i vardagslivet, 
så borde chanserna att hålla elevernas intresse vid liv öka. Under det här kapitlet kommer en 
redogörelse för bakgrunden som motiverar frågeställningarna för denna rapport. "
2.1 Intresse och motivation i fysikundervisningen 
Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) är den som reglerar skolans 
syfte och mål när det gäller fostran och kunskaper. Där kan man läsa att skolans värdegrund och 
uppdrag bland annat ska ”främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att 
lära” (Skolverket, 2011, s.7) och att undervisningen som bedrivs ska vara både allsidig och saklig. 
Undervisningen ska ha sin utgångspunkt i elevernas tidigare erfarenheter, kunskaper, språk och 
bakgrund, och den ska stimulera för ett fortsatt lärande och kunskapsutveckling. Det står även att 
”skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva 
egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin 
förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra” (Skolverket, 2011, s.9). "

Det är viktigt att veta vad eleverna är intresserade av att lära sig. Det betyder naturligtvis inte att 
man ska lägga upp undervisningen utifrån elevernas egen önskelista, men att man åtminstone har 
elevernas intresse i tankarna när man ska presentera lärostoffet (Sjøberg, 2010, s.436). "

För att eleverna, speciellt de som tappar intresse och motivation för fysik, ska uppskatta och lära sig  
något av fysikundervisningen är det viktigt att undervisningen utgår från vad eleverna tycker är 
intressant och finner relevant, och då gärna något som har en vardagsanknytning för eleverna 
(Skolinspektionen, 2010). Barn är oftast nyfikna av sig och vill förstå hur vardagliga fenomen 
fungerar. Harlen (2006) menar att en bra utgångspunkt för undervisningen kan vara från elevernas 
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aktiviteter. ”The content of the activities is therefore found in what is around the children and 
suitable topics start from everyday events” (Harlen, 2006, s.53). Att utgå från vardagliga händelser, 
som Harlen (2006) beskriver, kan innebära att man utgår från något som eleverna har funderat 
kring. Exempelvis kan det vara när eleverna är på simskola och de, några dagar senare, funderar på 
varför vissa föremål flyter eller sjunker. Det är ett perfekt tillfälle att ta tillvara på dessa funderingar 
eleverna kan ha, för att på så sätt skapa en relevant och förhoppningsvis intressant undervisning. 
Men även lärarens undervisningssätt och intresse har stor betydelse för elevernas motivation 
(Persson, 2000; Skolinspektionen, 2010). Det är därför viktigt att komma ihåg att inga 
undervisningsmetoder överför kunskap per automatik, utan lärande förutsätter att eleverna är 
motiverade (Helldén, 2010). "
Det finns olika typer av fysikundervisning, där det är svårt att säga vilken som är bättre än en 
annan. Vilket innehåll och vilken metod som används väljs utifrån varandra, utifrån elevernas 
förkunskaper och mål eller helt enkelt beroende på vad läraren är bekväm med. Anderson och 
Barnett (2013) har jämfört två elevgruppers inlärning och begreppsförståelse om elektromagnetism 
där den ena gruppen arbetade enligt en traditionell fysikundervisning med genomgångar och 
laborationer, och den andra gruppen spelade ett datorspel, Supercharged!. De kom fram till att när 
det gäller abstrakta innehåll i fysiken, som exempelvis elektromagnetism, kan en laboration med 
hjälp av datorsimulering vara mycket effektivt om man vill förbättra elevernas begreppsförståelse 
(Anderson & Barnett, 2013). Eftersom det är svårt att i en praktisk laboration se med blotta ögat 
vilken laddning en partikel har, är datorsimulering en effektiv metod eftersom man då kan se och 
göra saker som kan vara omöjliga i verkligheten.  "
Michael (2001) har gjort en annan typ av undersökning där han jämför elevers kreativitet. Eleverna 
fick i uppgift att bygga en så kreativ legofigur som möjligt, och utifrån hur innovativt och kreativt 
bygget blir bedöms elevernas kreativitet. Michael (2001) har, precis som Anderson och Barnett 
(2013), två elevgrupper där den ena gruppen bygger med riktiga legoklossar och den andra gruppen 
bygger i en datorsimulering. Det Michael (2001) kom fram till var att när det gäller kreativitet så 
kan man inte utröna någon skillnad beroende på metod, utan det som spelar roll är elevernas 
personlighet. Eftersom alla lär sig på olika sätt, där vissa vill ha en tydlig struktur och andra 
föredrar stor frihet eller vissa föredrar grupparbeten och andra lär sig bättre i ensamt arbete, är 
variation i undervisningen ett nyckelord för en god undervisning (Lindahl, 2003). Med tanke på 
detta är det omöjligt att säga vilken undervisningsmetod som är mest givande. En del föredrar 
grupparbeten, andra lär sig bättre i ensamhet samtidigt som några gillar frihet och eget ansvar 
medan några andra vill ha tydliga instruktioner och struktur. Med tanke på detta är det viktigt att 
variera undervisningssättet så att så många som möjligt får chansen att lära sig så mycket som 
möjligt (Lindahl, 2003). Persson (2000) vidareutvecklar genom att skriva att ett varierat arbetssätt, 
både när det gäller innehåll och metod, inte bara ger fler chansen för kunskap och intresse utan 
variationen även inbjuder till att intresset kan hållas vid liv. Persson (2000) menar att en enformig 
undervisning kan upplevas mekanisk och till slut döda nyfikenheten och intresset hos eleverna, 
oavsett hur elevcentrerad undervisningen är. Att variera innehåll och metod är dessutom viktigt för 
lärare, eftersom det kan vara ett sätt att hålla det egna intresset vid liv samtidigt som man kan 
utveckla sig själv (Persson, 2000). Ett sätt att variera undervisningen är att låta eleverna genomföra 
samma laboration fast på olika sätt, precis som Michael (2001) och Anderson och Barnett (2013) 
gjorde i sina undersökningar. """
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2.2 Varför laborationer? 
Det är givande om undervisningen är varierad både när det gäller innehåll och metod (Persson; 
2000; Helldén, 2009). När det gäller naturvetenskapen kan laborationer i undervisningen ge klarhet 
i hur tidigare genomgångna teorier och förklaringsmodeller fungerar i praktiken. Att knyta an 
teorier till praktisk användning har visat sig vara motiverande för elevernas inlärning 
(Skolinspektionen, 2010; Helldén, Lindahl & Redfors, 2005).  

Inom naturvetenskapen är experimentet ett viktigt led i kunskapsutvecklingen. Att ställa en 
hypotes, utföra ett experiment och få svar på frågan, tränar inte bara eleverna i ett 
naturvetenskapligt arbetssätt, utan kan även användas för att utvärdera elevernas förståelse av ett 
område och få dem att söka förklaringar (Thorén & Persson, 1999, s.42) 

Sjøberg (2010) menar att laborationer kan hjälpa eleverna att förstå att naturvetenskapen med de 
(oftast) abstrakta teorierna faktiskt handlar om världen och vår verklighet. Laborationer kan bland 
annat ses som en illustration av verkligheten och med hjälp av den kan man upptäcka något nytt. 
Det kan underlätta för elevernas förståelseutveckling om de får chansen att själva formulera och 
praktiskt testa egna hypoteser som de sedan kan dra slutsatser ifrån, då utifrån de teoretiska 
kunskaperna (Skolverket, 2012). Andersson (2005) är inne på samma linje och menar att genom ett 
växelspel mellan experiment och teori blir det enklare att förstå naturvetenskapen. Det har även 
visat sig att laborationer är en metod som stimulerar ett lustfyllt lärande eftersom laborationer ofta 
är något nytt och spännande till skillnad från exempelvis läsinlärning. Eleverna kanske inte alltid lär 
sig det som läraren hade som avsikt för laborationen, men det kan ha skapat en nyfikenhet hos 
eleverna som numera känner lust att lära (Helldén, Lindahl & Redfors, 2005). "
Genom laborationer förstärker man lärostoffet och en förhoppningen är att eleverna kommer ihåg 
bättre när de har fått sina hypoteser testade i praktiken (Sjøberg, 2010). Harlen (2006) menar att en 
lärare kan berätta varför saker händer, till exempel varför en träbit flyter medan en sten sjunker, 
men att eleverna oftast bara kommer minnas det som ord som formar en mening. Någon kan berätta 
eller skriva i en bok vad och hur saker är och fungerar, men det är när man får ”kunskapa själv” 
med hjälp av bilder, simuleringar, laborationer och liknande som den djupare förståelsen skapas och 
ett lärande för livet inleds (Egidius, 2005). 

In relation to floating, the important thing is to understand not just what floats but why some 
things float. These mental structures cannot be ‘taught’ as such; they have to be created by the 
active participation of the learner. The reason why some things float could only be memorised as a 
form of words unless there is understanding of the concepts involved (Harlen, 2006, s.6) 

Men ett varningens finger ska höjas för dem som tror att laborationer är lösningen och den bästa 
vägen att gå. Bara för att eleverna är aktiva och verkar fullt sysselsatta så innebär det inte att de lär 
sig något (Elstgeest, Harlen & Symington, 1996; Helldén, 2010; Skolverket, 2012). Elstgeest, 
Harlen och Symington (1996) och även Helldén (2010) anser att det är bra att genomföra 
laborationer, men att det som gör laborationerna givande är den kommunikation som hålls mellan 
elev - elev samt lärare - elev. Kort sagt kan man säga att målet med laborationer bör vara att koppla 
samman teori med verklighet (Helldén, Lindahl & Redfors, 2005). "
2.3 IKT i undervisningen 
Information- och kommunikationsteknologi - förkortat till IKT - innebär ett relativt nytt sätt att 
undervisa på där kommunikation och interaktion med hjälp av teknik är grundpelaren. Teknologin 
utvecklas med tiden, och det bör även undervisningen göra. Att i olika pedagogiska sammanhang 
använda dator, Internet och andra teknologiska hjälpmedel är ett steg i rätt riktning för utvecklingen 
av lärandemiljön (Aasebø & Melhuus, 2007; Helldén, 2009). Användningen av datorer i 
undervisningen innebär nya möjligheter som tidigare inte var möjliga (Aasebø & Melhuus, 2007). 
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Till exempel innebär användningen av teknologi, mätutrustning och simuleringar att det blir möjligt 
för elever att undersöka sådant som tidigare inte var möjligt (Harlen, 2006), t.ex hur byggklossar 
skulle falla om gravitationen inte fanns eller hur två klossar påverkar varandra beroende på hur 
mycket friktion som finns. Ett mål för undervisningen i skolan är att göra elever förtrogna med 
olika mätapparater, utrustning och medier (Skolverket, 2011) - vilket datorn är (Aasebø & Melhuus, 
2007; Sjøberg, 2010). "
Det finns många olika sätt att undervisa på och lika många olika sätt att lära sig. Därför är det bra 
om undervisningen kan erbjuda exempelvis datorer med simuleringar för de elever som föredrar 
den undervisningsmetoden (Egidius, 2005). Anderson och Barnett (2013) påpekar att ett datorspel 
eller -simulering bör vara utvecklat på så sätt att det stimulerar till reflektion och att eleverna känner 
att de är engagerade i ett pedagogiskt lärande. I deras studie uppfattade dem att eleverna som 
spelade Supercharged! till en början hade svårt att förstå vad spelet gick ut på och att de inte riktigt 
förstod att det var undervisning. När eleverna kom över den tröskeln bidrog datorspelet till en ökad 
begreppsförståelse. Deras studie visar på att när det gäller abstrakta ämnen, så som 
elektromagnetiska fält, är ett datorspel ett bra hjälpmedel för eleverna att fördjupa sin förståelse. "
2.4 Elevdiskussioner 
Hur en undervisning genomförs kan analyseras utifrån en mängd olika teorier. Lindström och 
Pennlert (2009) förklarar det som att ”en teori kan definieras som en konstruktion som sammanför 
begrepp till någon form av system” (s.22). Med hjälp av teoretiska analyser på undervisningen kan 
läraren utveckla kunskaper om sin egen undervisning och på så sätt vidareutveckla undervisningen 
och få hjälp att bryta sina rutiner om man har kört fast (Lindström & Pennlert, 2009). En 
undervisningsteori som är väl förankrad i den svenska grundskolan är den sociokulturella teorin 
som har sin utgångspunkt i Lev Vygotskijs tankar om lärande där kommunikation, läromiljö och 
samarbete står i centrum. Något som är starkt förknippat med den sociokulturella teori är den 
proximala utvecklingszonen som innebär att genom kommunikation eller samarbete med någon 
som har större kunskap kan du utveckla din kunskap och på så sätt förstora din proximala 
utvecklingszon. ”Den proximala utvecklingszonen utgör den möjlighet till lärande som en individ 
har om den får hjälp av en annan människa som en förälder, kamrat eller lärare i jämförelse med 
vad individen skulle kunna lära sig utan detta stöd” (Helldén, Lindahl & Redfors, 2005, s.15). 
Dysthe (2003) menar att utifrån ett sociokulturellt perspektiv är kunskapen alltid situerad, det vill 
säga att kunskap existerar inte i ett vakuum utan är alltid beroende av ett sammanhang av kultur och 
historia. "
Andersson och Strid (2001) menar att en undervisningsmetod som skapar diskussion och intresse är 
att låta elever förutsäga eller förklara fenomen. Genom att eleverna kommer med olika tankar inser 
de förhoppningsvis att det finns flera sätt att tänka på och olika sätt att förklara på, vilket innebär att 
de behöver argumentera för och försvara sina egna tankar samtidigt som de uppmuntrar 
klasskamraternas tankar (Elstgeest, Harlen & Symington, 1996). När det gäller fysik, som kan vara 
abstrakt för eleverna i lägre årskurser, kan elevdiskussioner vara till hjälp för ett framgångsrikt och 
lustfyllt lärande (Helldén, Lindahl & Redfors, 2005). Genom att låta eleverna arbeta i par eller 
mindre grupper vid fysiklaborationer uppmuntras eleverna till diskussioner vilket leder till att de lär 
av varandra likt den proximala utvecklingszonen, som i sin tur har visat sig vara en väg till ett 
framgångsrikt lärande (Helldén, Lindahl & Redfors, 2005; Harlen, 2006; Sjøberg, 2010). Dysthe 
(2003) menar att det är viktigt att studera kommunikationen mellan lärare - elev och elev - elev 
eftersom språk och kommunikation är, enligt den sociokulturella teorin, det som sammanfogar 
lärandet mellan läroaktiviteterna och elevens egna mentala bearbetning av innehållet. 
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"
2.5 Syfte 
Studiens syfte är att undersöka elevers diskussioner under två olika undervisningsmetoder inom 
fysik där den ena metoden är en praktiskt laboration och den andra metoden är laboration med hjälp 
av en datorsimulering. 

2.6 Frågeställningar 

• Vilken laborationsmetod stimulerar till flest elevdiskussioner under arbetets gång? 
• Vad handlar elevdiskussionerna om? 
• Hur upplever eleverna de olika laborationerna? Då med avseende på ett lustfyllt lärande. ""
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3. Metod 
Under det här kapitlet kommer en redovisning av hur jag har gått till väga för att få fram resultaten 
av studien. Först kommer en presentation av urvalet för undersökningen, sedan en kort presentation 
av de två laborationerna samt en förklaring till varför jag har valt flyta eller sjunka som 
undervisningsinnehåll. Sedan följer en redogörelse av de valda datainsamlingsmetoderna, procedur, 
forskningsetik och till sist kommer en förklaring av hur resultatet har analyserats. "
3.1 Urval 
Undersökningen är gjord i en årskurs 3. Detta på grund av två anledningar där (1) eleverna ska i 
årskurs 3 kunna förstå olika materials egenskaper och utifrån det kunna dra slutsatser om saker 
flyter eller sjunker (Skolverket, 2011) och (2) för att eleverna i årskurs 3 har mer grundläggande 
kunskaper i att använda en dator än vad de elever i exempelvis årskurs 1 har. Klassen i 
undersökningen har inte arbetat med flyta eller sjunka-laborationen tidigare, varken som praktisk 
laboration eller med datorsimulering. "
För att få ett så representativt urval som möjligt, fick klassläraren i uppgift att välja ut åtta elever 
som är varken hög- eller lågpresterande. Dessutom valde läraren ut vem som skulle jobba med vem, 
och då med tanke på att de ska ha ett någorlunda bra samarbete. Eftersom jag vill se hur eleverna 
löser uppgiften, så skulle resultatet inte kännas rättvisande om halva undervisningstillfället går ut på 
att få dem att samarbeta. För att grupperna skulle bli likartade fick eleverna jobba i par om flicka-
pojke. Genom att låta eleverna arbeta i par uppmuntras eleverna till diskussioner vilket leder till att 
de lär av varandra som i sin tur har visat sig vara en väg till ett framgångsrikt lärande (Helldén, 
Lindahl & Redfors, 2005; Sjøberg, 2010; Harlen, 2006). Laborationerna gjordes med mig som 
lärare där jag gav instruktioner och fanns för att ställa och ge svar på frågor samt uppmuntrade jag 
eleverna till nya tankesätt när de ”körde fast”.""
3.2 Beskrivning av laborationerna - två angreppssätt 
I läroplanen, Lgr11, kan man läsa de olika ämnenas kursplaner där syfte, centralt innehåll och 
uppnåendemål. Fysikundervisningen ska, enligt kursplanens syfte, ”syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka 
omvärlden” (Skolverket, 2011, s.127) och ”undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar 
förtrogenhet med fysikens begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur de formas i samspel 
med erfarenheter från undersökningar av omvärlden” (Skolverket, 2011, s.127). Inom det centrala 
innehållet för årskurs 1-3 står det att undervisningen ska behandla bland annat ”materials 
egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, 
ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten” (Skolverket, 2011, s.128) och detta genom 
”enkla naturvetenskapliga undersökningar” (Skolverket, 2011, s.129). Med tanke på Lgr11s mål och 
de centrala innehållen inom fysikundervisningen är undervisningen om flyta eller sjunka en viktig 
del av fysikundervisningen. "
Här nedan kommer en kort presentation av hur de två laborationerna såg ut. Vid båda laborationerna 
satt eleverna i par. I den praktiska laborationen (se Figur 1) fick de välja ett föremål och studera 
dess storlek, form, vikt och material, för att sedan ställa en hypotes om föremålet borde flyta eller 
sjunka och varför. I datorsimuleringen fick de rita ett eget föremål, välja ett material (se Figur 3) 
och sedan utifrån formen på föremålet, storleken och vilket material det var fick eleverna i uppgift 
att ställa en hypotes om föremålet borde flyta eller sjunka och varför. I datorsimuleringen hade 
eleverna inte tillgång till information om det ritade föremålets vikt. Eleverna fick i båda 
laborationerna testa sin hypotes och de ombads även att diskutera kring vad som hände och varför. 
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Båda laborationerna var förberedda lika mycket och det innebar att vid den praktiska laborationen 
var skålen med vatten samt brickan med föremålen framplockade (se Figur 1) och vid 
datorsimuleringen var en skål med vatten ritad (se Figur 2).  "
 3.2.1 Praktisk laboration 
Som synes på Figur 1 hade eleverna framför sig en skål med vatten och en bricka med olika 
föremål. Några av föremålen var ballonger med vardera luft och vatten, plastpärlor, ring, 
suddgummi, hårnål. Dessutom fanns andra föremål som ej är med på bilden. Dessa var exempelvis 
kaplastav i trä, knappnål, sten och en guldring.  

Figur 1, föremål vid den praktiska laborationen "
  3.2.2 Datorsimulering 
Vid datorsimuleringen användes datorprogrammet Algodoo som är skapat av Algoryx Simulations 
AB (Ernerfeldt, 2009-2013). Algodoo har en inbyggd fysikmotor som simulerar Newtons mekanik, 
till exempel gravitation, friktion och densitet. Programmet är utvecklat för att elever (och vem som 
helst) ska kunna utveckla nyfikenhet, kreativitet och motivation på ett lekfullt sätt samtidigt som 
man lär sig fysik. I datorprogrammet kan du skapa simuleringar med hjälp av olika verktyg så som 
penslar, gångjärn, motorer, optik, kugghjul, rep och fjädrar. Det är användarvänligt och 
lättmanövrerat, och man kan enkelt redigera och göra ändringar genom att rotera, flytta, skära 
sönder eller till och med klona. "
Simuleringen var förberett så pass att en behållare med vatten var ritad (se Figur 2). "
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Figur 2, Skärmdump av Algodoo, skål med vatten "
Eleverna fick sedan rita ett föremål i valfri form och storlek, för att sedan välja vilket material 
föremålet skulle vara gjort av (se Figur 3). De material som finns inprogrammerat och går att välja 
bland är standard, glas, guld, helium, is, gummi, stål, sten och trä. 

Figur 3, Skärmdump av Algodoo, val av material "
3.3 Datainsamlingsmetod 
Nedan kommer en presentation av de två valda datainsamlingsmetoderna: deltagande observation 
och kvalitativ intervju. "
 3.3.1 Deltagande observation 
Efter en kort instruktion till laborationerna påbörjade eleverna sitt arbete. Under arbetets gång 
genomfördes en deltagande observation där jag förde ett löpande protokoll över mina iakttagelser. 
För att minimera risken att missa några viktiga diskussioner som eleverna förde så spelades 
undervisningstillfällena in med en diktafon. Det är vanligt att man genomför observationen under 
en bestämd tidsperiod (Rubinstein & Wesén, 1986), men här genomfördes observationen under hela 
laborationen. Det viktiga med det löpande protokollet är att man beskriver så detaljerat som möjligt 
vad som händer utan att göra tolkningar (Rubinstein & Wesén, 1986). ”Deltagande observation har 
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blivit en allt vanligare metod att samla information, t.ex. vid utvärdering av nya arbetssätt i 
skolan” (Ekholm, Fransson, Ekholm & Sandström, 2002, s.11). Fördelen med den lågstrukturerade, 
direkta metoden som deltagande observation innebär är att det är möjligt att upptäcka nya oväntade 
saker som man kanske hade missat om man är fokuserad på att leta efter ett specifikt fenomen. 
Dessutom styr man sin egen uppmärksamhet mot det som verkar mest väsentligt. De nackdelar som 
finns för metodvalet är att det är svårt att kontrollera tillförlitligheten, och dessutom kan 
observatören missa att anteckna något som framstår som självklart för denne men som i själva 
verket kan vara avgörande information för en utomstående. De fördelar inspelningen gav var bland 
annat att jag fick tillgång till en obearbetad och detaljerad information som jag annars kanske hade 
missat. Nackdelarna kan vara att det ibland är svårt att fånga alla ljud med bra kvalitet (Rubinstein 
& Wesén, 1986). Om endast diktafonen hade använts utan att elevernas kroppsspråk antecknades så 
hade den viktiga informationen försvunnit eftersom diktafonen bara tar upp ljud och inte bild 
(Rubinstein & Wesén, 1986). "
 3.3.2 Kvalitativ intervju 
Efter de båda laborationerna genomfördes en kvalitativ gruppintervju med båda grupperna där det 
inte fanns några bestämda, fasta frågor. Ämnesområdet som skulle tas upp var förberett och 
följdfrågorna varierades utifrån vad respondenterna svarade, se Bilaga 1 (Johansson & Svedner, 
2010). Eftersom jag ville få så uttömmande svar som möjligt valdes denna intervjumetod istället för 
en strukturerad intervju där frågorna är fasta (Johansson & Svedner, 2010). Därför gav den valda 
intervjumetoden möjligheter till fördjupning på de svar som verkade intressanta, och dessutom fick 
respondenternas värderingar och subjektiva intryck komma fram på ett annat sätt än vid en 
strukturerad intervju (Ekholm et al. 2002). Eleverna blev respondender som innehar många svar på 
mina forskningsfrågor, och därför var det viktigt att jag som intervjuare anpassade mig efter deras 
svar istället för att de skulle anpassa sig efter mina frågor. Ekholm et al. (2002) menar att det är, på 
grund av detta skäl, omöjligt att planera intervjun i detalj innan den har genomförts. "
Intervjun spelades in med hjälp av en diktafon, vilket gjorde att fokuset kunde läggas åt att granska 
mitt eget agerande, lyssna, reflektera och ställa bra följdfrågor istället för att anteckna så ordagrannt 
som möjligt (Johansson & Svedner, 2010; Ekholm et al., 2002). De fördelar som finns att spela in 
intervjun är att risken för att informationen omtolkas i efterhand minskar, samt att man kan i lugn 
och ro lyssna igenom flera gånger och man får möjlighet att anteckna endast det väsentligaste. De 
nackdelar som finns är att respondenterna kan bli hämmade och kanske inte ger lika uttömmande 
svar som vid en intervju utan diktafon. Dessutom är efterarbetet mer tidskrävande eftersom man 
måste lyssna igenom flera gånger och sålla bort de irrelevanta svaren (Ekholm et al., 2002).  "
3.4 Procedur"
Undersökningen genomfördes i två grupper med fyra elever i varje grupp, där eleverna jobbade i 
par om kille - tjej (se Tabell 1). Innan undervisningstillfällena funderade jag på om eleverna skulle 
vara med i hela processen kring Algodoo där de själva får starta programmet, skapa en skål och 
sedan skapa vatten, men i och med att det var själva undervisningen kring flyta och sjunka som var 
min utgångspunkt så valde jag att förbereda allt inför simuleringen. Samma sak gällde vid det 
praktiska experimentet där en skål med vatten och föremål att undersöka var framplockade. 
Eftersom jag var ett obekant ansikte för eleverna började jag med att presentera mig själv och mitt 
syfte. Eleverna informerades om att en observation skulle ske med en diktafon, och jag var noga 
med att informera dem om att det var endast jag som skulle lyssna på inspelningarna och att 
inspelningarna inte skulle spridas. Grupp 1 började med att göra den praktiska laborationen innan 

!13



aktiviteten byttes till datorsimuleringen. Grupp 2 började med datorsimuleringen för att sedan göra 
den praktiska laborationen. Alla laborationerna pågick i ungefär 20 minuter (se Tabell 1). "
Tabell 1, schema över gruppernas laborationer "

"
Ett löpande protokoll fördes under alla laborationerna samtidigt som diktafonen spelade in ljudet. 
För att få med så mycket som möjligt på inspelningen placerades diktafonen (röd kvadrat, se Figur 
4) mitt på bordet samtidigt som eleverna fick sitta i par (gröna prickarna, se Figur 4) vid ett hörn av 
bordet. Det visade sig vara en bra placering eftersom de tydligt kunde se varandra och 
laborationerna, samtidigt som de kunde se vad det andra paret gjorde och föra en diskussion med 
dem. Dessutom blev inspelningen tydlig, även om det ibland var svårt att urskilja vem som sa vad. 
Efter båda laborationerna genomfördes intervjun. För att få en avslappnad atmosfär fick eleverna 
välja en plats att genomföra intervjun, och de satte sig i en hörnsoffa och ville att jag skulle sitta 
framför dem. Det blev en bra placering i och med att de såg både varandra och mig bra, samt att 
diktafonen fick en bra placering i mitten. 

Figur 4, schematisk bild över elevernas och diktafonens placering "
Eftersom erfarenheterna från den praktiska laborationen kan underlätta förståelsen när de arbetar 
med datorsimuleringen (och vice versa) fick grupp 1 börja med praktisk laboration och grupp 2 fick 
börja med datorsimulering (se Tabell 1). "
3.5 Forskningsetik 
Under min studie har jag utgått från Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer - då 
specifikt de fyra huvudkraven inom individskyddskravet. Första punkten är informationskravet, 
vilket innebär att jag har meddelat både skriftligt och muntligt vem jag är, vad jag ska göra och 
varför. Andra punkten är samtyckeskravet, och med tanke på det skrevs ett informationsbrev till 
föräldrarna (se Bilaga 2) där jag presenterade mig och min undersökning en vecka innan 
undersökningen skulle genomföras. Det poängterades att eventuell medverkan var frivillig, 
avidenifierad och kunde avbrytas när som helst. I och med att eleverna är under 15 år är det 
föräldrarna som bestämmer om eleverna ska medverka eller ej, men eleverna fick själva valet att 

Grupp 1  
1a. En kille + En tjej 
1b. En kille + En tjej 

Grupp 2 
2a. En kille + En tjej 
2b. En kille + En tjej

Praktisk laboration, 20 min Datorsimulering, 20 min

Datorsimulering, 20 min Praktisk laboration, 20 min

Gruppintervju, 20 min Gruppintervju, 20 min
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medverka eller inte. Trots att eleverna kan bli hämmade och därmed finns risken blir resultatet 
felvisande, informerades eleverna om att undervisningen skulle spelas in med en diktafon. Eleverna 
var införstådda med inspelningen samt att det inspelade materialet inte skulle spridas. Några elever 
sa att de kände sig lite nervösa innan, men efter några minuter släppte nervositeten och eleverna 
”glömde bort” att diktafonen låg framför dem. Eleverna var medvetna om att de fick avbryta sin 
medverkan när som helst utan att behöva ge en anledning. Tredje punkten är konfidentialitetskravet 
där eleverna garanteras anonymitet, vilket innebär att eleverna är totalt avidentifierade där varken 
kön, klass, skola eller kommun går att identifiera. För att säkerställa avidentifieringen benämns 
eleverna som Elev 1, 2, 3, osv. Fjärde och sista kravet är nyttjandekravet, vilket innebär att 
datamaterialet endast används i forskningssyfte. "
3.6 Databearbetning 
Efter genomförandet av undervisningstillfällena renskrevs observationsprotokollet. Detta för att 
dels förtydliga de ord som förkortades under observationstillfället och dels för att underlätta 
kategoriseringen i observationen. Allt som hade spelats in under observationerna och intervjuerna 
transkriberades. Efter renskrivningen och transkriberingarna kategoriserades resultaten utifrån 
rapportens frågeställningar: 

• Vilken laborationsmetod stimulerar till flest elevdiskussioner under arbetets gång? 
• Vad handlar elevdiskussionerna om? 
• Hur upplever eleverna de olika laborationerna? 

Dessa frågor användes som rubriker och citat från observationerna och intervjuerna fördes in under 
den rubrik som var lämplig. Transkriberingen skrevs ordagrannt och jag skrev [...] med några 
förklarande ord där det behövdes. Vid redovisningen av resultatet är onödiga diskurspartiklar så 
som ”asså”, ”liksom”, ”öööh...” borttagna utan att förändra meningens innehåll. "
Antalet elevdiskussioner räknades och kategoriserades utifrån de fyra rubrikerna: Totalt antal 
diskussioner, Hypoteser, Laborationens resultat och Handlar om något annat. Att diskutera betyder 
att man överlägger och utbyter meningar om något (Svenska Akademien, 2006), och det är just med 
tanke på utbytandet av meningar som har legat till grund vid räkningen av antal diskussioner. Ibland 
överlade eleverna med sig själva utan att få något svar av sin laborationspartner, och i och med att 
det är en diskussion med sig själv så har även dessa diskussioner räknats med. Vid rubriken 
hypoteser lades citat där eleverna pratade om föremålets material, vikt, utseende och vad de tror 
kommer hända. Ett exempel på ett sådant citat är: 

Elev 3: Varför flyter den där? Den är ju tung och borde ju sjunka [pratar om en clementin] 
Elev 4: Den har ju luft i sig, så därför flyter den. Dessutom är den ju rund, så det är svårt för 
vattnet att trycka ner den 

Under rubriken laborationens resultat lades citat där eleverna kommenterade resultatet samt om och 
varför de hade rätt eller fel: 

Elev 5: Okej, vi testar... [startar simuleringen]. Den sjönk! Jag tror guld sjunker för att det är 
väldigt, väldigt tungt 

Den sista rubriken var till för de citat där eleverna pratar om något irrelevant för själva laborationen. 
Här sattes citat där eleverna bland annat kommenterade funktionerna i Algodoo eller hur det kändes 
att bli blöt. Ett exempel på ett sådant citat är: 

Elev 6: Men åh, hur kan du rita så raka linjer? 
Elev 5: För att jag är bäst ""
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4. Resultat  
Här kommer en presentation av resultatet från observationerna och intervjuerna. För att lättare 
kunna svara på forskningsfrågorna har dessa använts som underrubriker. "
4.1 Vilken laborationsmetod stimulerar till flest elevdiskussioner? 
I Tabell 2 kan man avläsa hur många diskussioner eleverna förde vid varje laboration. Notera att 
grupp 1 (den på vänstra sidan av tabellen) började med praktisk laboration medan grupp 2 (på högra 
sidan) började med datorsimuleringen. "
I Tabell 2 ser man att det totala antalet diskussioner i de olika laborationerna varierar allt från 16 till 
34 stycken. Det går inte att dra en slutsats om vilken metod som genererar flest antal diskussioner 
utifrån detta resultat, men däremot går det att utröna vilken typ av diskussioner som dominerar. När 
det gäller diskussioner om hypoteser ser man tydligt att det är de praktiska laborationerna som ger 
upphov till flest antal. Det är få diskussioner som i datorsimuleringen handlar om hypoteser. När det 
gäller diskussioner kring laborationens resultat visar det sig att det även här är de praktiska 
laborationerna som dominerar i antal diskussioner, även om det här är en mindre skillnad. 
Anmärkningsvärt är dock att de diskussioner som är irrelevanta för laborationerna, det vill säga de 
som handlar om något annat är betydligt fler för datorsimuleringen än för praktiska laborationen. "
Tabell 2, antal diskussioner under laborationerna, inom parantes är andelen i procent "

Det totala antalet diskussioner är en intressant indikator som visar på elevernas engagemang. Men 
som sagt speglar det inte ämnesrelevansen i diskussionerna. Därför kommer jag nedan bland annat 
exemplifiera hur elevdiskussionerna lät. "
  4.1.1 Spelade det någon roll vilken laboration eleverna använde först?  
Första gruppen började, som tidigare förklarat, med den praktiska laborationen för att sedan övergå 
till datorsimuleringen, medan den andra gruppen började med datorsimuleringen för att sedan 
övergå till den praktiska laborationen. En fundering jag hade innan undervisningstillfällena var ifall 
det skulle vara någon skillnad i elevernas resonemang beroende på vilken laborationsmetod de 
började med. Skulle eleverna dra nytta av sina erfarenheter från den tidigare gjorda laborationen? 
Det visade sig att det var endast en elev av de totalt åtta eleverna som kopplade sina erfarenheter 
från den första laborationen till den andra. I det här fallet var det elev 7, som började med 
datorsimuleringen, som resonerade fram en hypotes utifrån sina kunskaper från datorsimuleringen. 
Det var vid två tillfällen elev 7 gjorde denna koppling, och dessa var vid den praktiska laborationen. 

Praktisk 
laboration, 1

Datorsimulering, 1 Datorsimulering, 2 Praktisk 
laboration, 2

Totalt antal 
diskussioner

34 16 30 30

Hypoteser 24 (70%) 6 (38%) 10 (33%) 16 (53%)

Laborationens 
resultat 

8 (24%) 2 (12%) 6 (20%) 10 (33%)

Handlar om 
något annat

2 (6%) 8 (50%) 14 (47%) 4 (13%)
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"
 Elev 8: Vi testar den här! [En kaplastav i trä] 
 Elev 7: Den kommer flyta, för träplankan flöt ju i datorn! "
I citatet ovan ser man att när elev 7 resonerar kring hypotesen om kaplastaven i trä kommer flyta 
eller sjunka i vattnet nyttjar eleven sina kunskaper om att trä flyter, vilket hen fick vid 
datorsimuleringen. I det här fallet kommenterade inte elev 8 den andra elevens resonemang, utan 
satte direkt ner kaplastaven i vattnet och konstaterade att elev 7 hade dragit rätt slutsats. "
Några minuter senare utspelade sig följande diskussion: "
! Elev 7: Vi testar ringen! Den är ju av någon metall... och i datorn sjönk ju det... 
 Elev 8: Ja, men den här är ju liten och har hål.... fast det borde inte spela någon roll 
 Elev 7: Alltså... är den i järn? 
 Elev 8: Det är fejkjärn... men pröva bara "
Vid diskussionen ovan ser man att elev 7 utgår från datorsimuleringen för att dra slutsatsen ifall 
ringen kommer flyta eller sjunka. Elev 8 bidrar med andra infallsvinklar, som i och för sig inte 
kommer från erfarenheter från datorsimuleringen. Elev 7 vill veta vilket material ringen är gjord av 
för att på så sätt kunna ställa en hypotes med större säkerhet, något som elev 8 anser är en aningen 
onödigt. "
Förutom elev 7 som gjorde vissa kopplingar, var det i övrigt ingen annan elev som drog slutsatser 
utifrån tidigare erfarenheter från den tidigare gjorda laborationen. Eleverna såg det som två helt 
olika laborationer, vilket visade sig både i deras diskussioner och i observationen. I och med att det 
inte spelade någon större roll för elevernas resonemang att de gjorde en laboration före en annan, 
kommer jag därför slå ihop de fyra grupperna ”praktisk laboration, 1”, ”datorsimulering, 1”, 
”datorsimulering, 2” och ”praktisk laboration 2” till endast ”praktisk laboration” och 
”datorsimulering”, se Tabell 3.  "
Tabell 3, antal diskussioner med laborationerna sammanslagna, inom parantes är andelen i procent 

"
4.2 Vad handlade elevdiskussionerna om? 
Nedan kommer en närmre presentation av vad diskussionerna handlade om. Detta utgår helt från 
observationerna och inspelningarna som gjordes under laborationerna. Som vid Tabell 2 och 3 har 
jag valt att dela upp diskussionerna till ”hypoteser”, ”laborationens resultat” och ”handlar om något 
annat”. Kom ihåg att jag har slagit ihop laborationerna, så nedan presenteras de praktiska 
laborationerna som en enda samtidigt som datorsimuleringarna presenteras som en enda, precis som 
vid Tabell 3. Utan någon speciell anledning presenteras den praktiska laborationen först vid alla 
underrubriker. 

Praktisk laboration Datorsimulering

Totalt antal diskussioner 64 46

Hypoteser 40 (63%) 16 (35%)

Laborationens resultat 18 (28%) 8 (17%)

Handlar om något annat 6 (9%) 22 (48%)
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 4.2.1 Hypoteser 
Som synes vid Tabell 3 var det av totalt 64 diskussioner under den praktiska laborationen, varav 40 
av dessa handlade om hypoteser, vilket är ungefär 63%. Vid datorlaborationen handlade 16 av totalt 
46 diskussioner om hypoteser, vilket motsvarar ungefär 35%.  "
Vid den praktiska laborationen turades eleverna om att känna på det valda föremålet innan de 
ställde en hypotes utifrån exempelvis föremålets vikt: "

Elev 1: Den här... den är ju rund och så, fast man känner ju att den väger mer än vad vatten 
gör [håller i en clementin] 
Elev 2: Ja, precis. Så den borde sjunka "

Elev 1 börjar att fundera kring föremålets form, men väljer sedan att fokusera på föremålets vikt. 
Vid andra tillfällen studerade eleverna föremålets storlek och resonerade huruvida det spelade 
någon roll om föremålet skulle flyta eller sjunka: "

Elev 8: Jag tror den här kommer flyta, för den är väldigt liten [håller i en liten plastpärla] 
Elev 7: Mmm... "

Ibland valde eleverna att resonera kring vilket material föremålet är gjort av och vad det har för 
inverkan ifall det skulle flyta eller sjunka: "

Elev 2: Vad tror du om den här [en liten plastpärla]? Flyter den eller sjunker den? 
Elev 1: Den är ju gjord av plast, inte gummi... så den borde flyta "

Värt att notera här ovan är att eleverna började med den praktiska laborationen och vid situationen 
ovan hade eleverna precis testat ett suddgummi, och utifrån det drog elev 1 slutsatsen att plast borde 
flyta eftersom gummit sjönk. I vissa, enstaka fall, kommenterade eleverna föremålets form och hur 
det skulle kunna påverka resultatet: "

Elev 3: Den här [en ring] borde ju flyta, för att alltså den har hål så... "
På samma sätt som vid den praktiska laborationen ombads eleverna att även vid datorsimuleringen 
resonera kring vad de tror kommer hända och varför. Eleverna kunde själva välja föremålets form 
och storlek, och de hade även ett antal olika material att välja bland. Vikten var beroende på vilket 
material eleverna valde till föremålet, och vid det här tillfället hade eleverna inte tillgång till denna 
information. "
Oftast valde eleverna material före de hade ritat föremålet, vilket ledde till att det var materialet som 
låg i fokus framför vikt och form: "

Elev 5: Vi tar glas. Vad tror du kommer hända? 
Elev 6: Sjunker 
Elev 5: Jag med "

Ibland utgick eleverna istället utifrån föremålets storlek när de ställde en hypotes: "
Elev 8: Jag tror den här [valt material: metall] kommer sjunka, för den är ganska stor 
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"
Här ovan hade elev 8 ritat ett föremål, valt metall som material och utifrån det ställde eleven en 
hypotes. Det som låg i fokus för elevens hypotes var storleken. Det hade varit intressant att fråga 
eleven om det hade blivit någon skillnad om man skulle byta material. "
Efter uppmaning av mig ritade eleverna upp två föremål i olika storlekar och former men med 
samma material och fick frågan ifall det skulle bli någon skillnad: "

Elev 4: Den där [pekar på den stora biten] kommer sjunka och den där [pekar på den lilla 
biten] kommer flyta 
Elev 3: Jag tror att båda kommer flyta "

Det hade varit intressant ifall eleverna hade utvecklat sina teorier och argumenterat för sina 
hypoteser, för att på så sätt tydligare visa hur de tänker. "
Ett material som inte fanns med i den praktiska laborationen, men som eleverna tyckte var väldigt 
roligt i datorlaborationen var helium: "

Elev 3: Helium! 
Elev 4: Jag tror... den borde flyta. Eller nej, den borde flyga uppåt! 
Elev 3: Nej, den flyter "

 4.2.2 Laborationens resultat 
Under den praktiska laborationen handlade 18 diskussioner av totalt 64 om laborationens resultat, 
vilket motsvarar ungefär 28%. Under datorsimuleringen var det totalt 46 diskussioner, varav 8 
handlade om resultatet vilket innebär 17%. Det var ofta svårt för eleverna i båda laborationerna att 
resonera kring deras resultat när det visade sig att deras hypotes stämde. Det blev oftast ett 
konstaterande att de hade ställt rätt hypotes och jag som lärare fick hjälpa dem att resonera. Det 
gick enklare för dem att resonera när deras hypotes var felaktig, eftersom de då oftast ville hitta en 
förklaring. "
Under den praktiska laborationen utspelades följande: "

Elev 8: Jag tror den här kommer flyta, för den är väldigt liten [håller i en liten plastpärla] 
Elev 7: Mmm... 
[Testar] 
Elev 8: Jag hade rätt! 
Jag: Men finns det någon mer anledning än att den är liten? 
Elev 7: Mm... den väger ju mindre än vattnet "

I citatet ovan ser man hur eleverna hade ställt rätt hypotes och konstaterade att resultatet stämde 
överens med hypotesen. Jag som lärare, som vet att det handlar om densitet, försökte hjälpa 
eleverna att fundera på fler tänkbara anledningar vilket elev 7 tog till sig. "
När det visade sig att hypoteserna var felaktiga var eleverna som sagt ofta duktiga på att resonera 
kring resultatet, och de hjälpte ofta varandra att komma med nya idéer och hjälpa varandra att 
förstå. "
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Elev 3: Varför flyter den där? Den är ju tung och borde ju sjunka [pratar om en clementin] 
Elev 4: Den har ju luft i sig, så därför flyter den. Dessutom är den ju rund, så det är svårt för 
vattnet att trycka ner den "

Elev 3 har här ovan utgått ifrån clementinens vikt när hen ställde sin hypotes. Elev 4 påpekar att det 
inte enbart är vikten som är det väsentliga, utan att även vad föremålet innehåller och formen spelar 
roll.  "
Som jag tidigare har redovisat var det vid datorsimuleringen endast 8 av 46 diskussioner som 
handlade om resultatet. När det gällde elevernas diskussioner om resultatet var det, precis som vid 
den praktiska laborationen, svårt att få igång eleverna till att resonera kring resultaten när hypotesen 
visade sig stämma. Eleverna konstaterade oftast att de hade rätt eller fel utan att resonera kring 
varför. "

Elev 5: Mmm... Men jag väljer trä nu. Tror du den kommer flyta eller sjunka? 
Elev 6: Sjunka 
Elev 5: Jag tror flyta 
[Eleverna startar simuleringen] 
Elev 6: Den flöt. Nu testar vi en ny grej "

I citatet ovan ser man att elev 6 var mer intresserad av att testa ett nytt material än att resonera kring 
varför de hade lyckats ställa rätt hypotes. "
Ibland resonerade eleverna kring varför resultatet blev som det blev, även när det visade sig att de 
hade ställt rätt hypotes: "

Elev 5: Vi tar guld. Tror du det kommer sjunka? 
Elev 6: Jaaa 
Elev 5: Okej, vi testar... [startar simuleringen]. Den sjönk! Jag tror guld sjunker för att det är 
väldigt, väldigt tungt 
Elev 6: Mmm... "

Elev 5 menade på att föremålet sjönk på grund av att guld är tungt, vilket i och för sig delvis är sant, 
och kunskapen om att guld är tungt är något som eleven förmodligen har tidigare kunskaper kring 
eftersom hen kunde dra den slutsatsen. "
 4.2.3 Handlar om något annat 
Vid den praktiska laborationen handlade 6 diskussioner av totalt 64 stycken om något annat än 
hypotes och resultat, vilket innebär cirka 9%. Under datorsimuleringen var det 22 av 46 
diskussioner som handlade om något annat, vilket motsvarar 48%. "
Under den praktiska laborationen handlade alla diskussioner som handlade om något annat än 
hypotes och resultat, om hur det var att bli blöt samt att föremålen blev blöta. "

Elev 3: Nu är ju den här alldeles blöt! 
Elev 4: Och? "
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Här ovan kommenterade elev 3 att suddet som precis hade varit i vattnet var blött. Elevens 
ansiktsuttryck och kroppsspråk visade på att hen tyckte det var en aning obehagligt, eftersom suddet 
hölls så långt borta från kroppen som möjligt samtidigt som hen höll i suddet med hjälp av naglarna 
istället för med fingrarna. Elev 4s kommentar ”och?” indikerar på att hen tycker att det inte spelar 
någon roll och att man faktiskt får räkna med att saker blir blöta när man sätter dem i vatten. Värt 
att notera är även att elev 3 i början fiskade upp sakerna på botten med hjälp av en penna men 
övergick efter ett tag till att stoppa ner hela handen i vattenskålen utan obehag. "

Elev 6: Alltså, ni verkar ju gilla att bli blöta! 
Elev 8: Ja, gör inte ni det? 
Elev 5: Man blir ju så kall 
Elev 7: Det här är ju roligare än en vanlig lektion! "

I kommentarerna ovan kan man ana att paret elev 5 och 6 tycker det var lite jobbigt att bli blöta och 
även kalla. Ett sätt att förhindra detta hade varit att ha en handduk till hands, så att eleverna kan 
torka av sina händer. Elev 7 och 8 tyckte, å andra sidan, att det var ett ovanligt men välkommet 
inslag i undervisningen. "
De allra flesta diskussioner under datorsimuleringen handlade om något annat än hypotes och 
resultat. Det var som sagt totalt 22 av 46 diskussioner som handlade om något annat. Oftast 
handlade dessa diskussioner om hur man skulle hantera datorprogrammet och vilka möjligheter som 
fanns. "

Elev 8: Vi gör en sak i guld [ritar] 
Elev 7: Haha! Den där ser ut som en bil! Tänk att ha en bil gjord av guld! "

I citatet ovan ser man hur elev 7 på ett kreativt sätt funderar kring vad det ritade ser ut som och 
fantiserar vidare kring hur det skulle vara att ha en bil som är gjord av guld. Datorsimuleringen blev 
ett tillfälle för eleverna att uttrycka sin kreativitet, vilket eleverna insåg när de upptäckte vilka 
möjligheter som fanns i och med att man kunde rita själv.  "
Här nedan kan man se att elev 4 tar tillfället i akt att rita en figur ur hens favoritdatorspel, vilket 
elev 3 tycker är onödigt. Mitt under pågående diskussion om vad eleverna ska rita uppmärksammar 
elev 3 att det svävar förbi moln i bakgrunden i simuleringen: "

Elev 3: Men gör ingen fler minecraftgubbe... 
Elev 4: Bara en till! 
Elev 3: Men alltså, varför kommer det en massa moln i bakgrunden? 
Elev 4: ...och så ska han ha ett till öga... 
Elev 3: Men sluta nu! Det tar så mycket tid! "

Ett ämne som diskuterades ofta var när eleverna råkade göra fel, till exempel radera vattnet eller 
ändra storlek på vyn: "

Elev 5: Oj. Nu råkade jag ta bort vattnet. 
Elev 6: ...och nu råkade du zooma ut. Sluta spamma "
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Till en början fick jag hjälpa eleverna när de exempelvis hade råkat radera vattnet, vilket de efter en 
kort stund lärde sig hantera själva. "
4.3 Elevernas upplevelser 
Följande resultat baseras på intervjun. "
I den första gruppen, som började med den praktiska laborationen, föredrog tre av fyra elever den 
praktiska laborationen framför datorsimuleringen. Alla elever uttryckte ett lustfyllt lärande i och 
med att de svarade på både vilken metod som de lär sig bäst på och vilken de ansåg var roligast: "

Jag: Men vad skulle ni säga, vad lär ni er bättre på? Tycker ni det är bättre att jobba med 
datorn eller med vattnet? 
Elev 4: Jobba med datorn, för då blir man inte lika blöt 
Elev 3: Jag tycker det där [pekar på vattenskålarna] 
Jag: Varför då? 
Elev 3: Hm... jag vet inte... det var roligare. Det fanns mer grejer att testa 
Elev 2: Jag tycker också mer om den där [pekar på vattenskålarna] för det var mer verkligt 
Elev 1: Mmm... och man fick som prova själv. Datorn gjorde som jobbet åt en "

Elev 4 var den enda i den första gruppen som föredrog datorsimuleringen framför den praktiska 
laborationen. Värt att notera är att det är samma elev som upptäckte att man kunde rita vad som 
helst i simuleringen, där ibland figurer ur ens favoritdatorspel. Elev 3 ansåg att det fanns fler 
föremål att undersöka vid den praktiska laborationen än vid datorsimuleringen, vilket stämmer i och 
med att det inte finns några färdiga föremål till simuleringen. En annan möjlig faktor till detta kan 
vara att när eleverna hade undersökt alla föremål som jag hade plockat fram fick de själva leta efter 
lämpliga föremål som fanns i klassrummet. Elev 1 och 2 ansåg att den praktiska laborationen var 
mer verklig än datorsimuleringen och de menade även att datorn gjorde jobbet åt en, vilket kan 
innebära att de inte känner sig lika säkra på att resultatet är tillförlitligt. "
I den andra gruppen var alla fyra eniga om att den praktiska laborationen var bättre med tanke på ett 
lustfyllt lärande. "

Jag: Om ni tänker på datorn och på vattnet, vilken lärde ni er mest på... vilken var bäst? 
Elev 5: Jag tycker den med vattnet var roligast 
Jag: Vad var det som var roligt med det? 
Elev 5: För då fick man verkligen se att det var på riktigt, för på datorn kan det ju vara fejkat 
och så 
Elev 7: Jag tyckte den med vattnet, för då fick man som känna och så 
Elev 6: Mm.. det blev som mera verkligt 
Elev 8: Aa... fast det var ju kul med datorn också. Fast jag lärde mig nog mer med vattnet "

Här var min fråga inte lika tydlig angående vilken metod de lärde sig bäst på, men elevernas svar 
antyder ändå på ett lärande när de förklarar hur de har lärt sig. Elev 5, 6 och 7 svarar liknande vad 
elev 1 och 2 gjorde - att den praktiska laborationen kändes mer verklig. Elev 5 antyder en viss 
skepticism mot tillförlitligheten med datorlaborationen medan elev 6 och 7 kommenterar fördelarna 
med den praktiska laborationen. Elev 8 ger ett diplomatiskt svar när det gäller hur roligt 
laborationerna var men avslutar med att kommentera att den praktiska laborationen var mer givande 
när det gäller lärande. 
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""
4.4 Sammanfattning av resultatet 
Vid den praktiska laborationen hölls totalt 64 diskussioner. De flesta diskussionerna handlade om 
hypoteser (ungefär 63%), och där diskuterade eleverna det valda föremålets vikt, storlek, material 
och form. Vid datorsimuleringen hölls totalt 46 diskussioner, varav ungefär 35% handlade om 
hypoteser. När eleverna skulle ställa hypoteser hade de inte tillgång till det ritade föremålets vikt, 
vilket medförde att inga resonemang drogs utifrån föremålets vikt. Oftast var det föremålets 
material som låg till grund för hypotesen, även om de ibland drog slutsatser utifrån föremålets 
storlek. Eleverna uppmanades att rita två föremål med olika form och storlek men med samma 
material, vilket utmanade eleverna till att fundera på vad som egentligen spelar roll. "
När eleverna diskuterade resultatet vid laborationerna hade de ofta svårt att resonera, särskilt när det 
visade sig att hypotesen stämde. Detta medförde att det var ungefär 28% på den praktiska 
laborationen och ungefär 17% på datorsimuleringen av diskussionerna som handlade om 
laborationens resultat. Ibland hjälpte de varandra att förstå laborationens resultat, men oftast var det 
endast ett konstaterande av resultatet utan något vidare resonemang. "
Under kategorin ”handlar om något annat” återfinns ungefär 9% av alla diskussioner under den 
praktiska laborationen. Här samtalade eleverna kring hur det kändes att bli blöt samt att föremålen 
blev blöta. Under samma kategori men under datorsimuleringen återfinns 47% av alla diskussioner. 
Oftast handlade dessa diskussioner om datorprogrammets möjligheter och hur man skulle hantera 
alla inställningar. Eleverna visade även en annan typ av kreativitet än vid den praktiska laborationen 
när de använde datorsimuleringen till att avrita olika figurer samt fantisera kring exempelvis hur det 
skulle vara att ha en bil gjord av guld. "
I grupp 1 var det 1 av 4 elever som föredrog datorsimuleringen framför den praktiska laborationen. 
Elev 4, som var den som föredrog datorsimuleringen, menade på att det var skönt att man inte blev 
blöt. Värt att notera är att det var samma elev som ritade figurer ur sitt favoritdatorspel. De andra 
eleverna menade att det blev mer verkligt i den praktiska laborationen och att det fanns fler antal 
föremål att undersöka. I grupp 2 var alla eniga om att den praktiska laborationen var bättre med 
tanke på ett lustfyllt lärande. Tre av eleverna menade att det kändes mer verkligt vid den praktiska 
laborationen än vid datorsimuleringen. Elev 8 påpekade att även om datorsimuleringen var rolig så 
gav den praktiska laborationen mer när det gäller inlärning. ""
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5. Diskussion 
Efter att ha redovisat undersökningens resultat kommer nu svaren på frågeställningarna presenteras 
och diskuteras utifrån litteraturstudien om den tillför något. För att göra diskussionsdelen så tydlig 
som möjligt står frågeställningarna som underrubriker. "
5.1 Vilken laborationsmetod stimulerar till flest elevdiskussioner? 
Som beskrivet under kapitel 3.2 var de två laborationerna inte helt likadana eftersom den praktiska 
laborationen innebar färdiga föremål medan simuleringen innebar att rita egna föremål. Detta kan 
ha en betydelse för vilken metod som stimulerar till flest elevdiskussioner samt innehållet av 
diskussionerna. I Tabell 2 kan man utläsa att i den första gruppen var det den praktiska laborationen 
som stimulerade till flest diskussioner, samtidigt som i den andra gruppen var det samma antal 
diskussioner vid båda laborationerna. I första gruppen blev det en drastisk sänkning av antalet 
diskussioner när de bytte aktivitet till datorsimuleringen - från 34 till 16, vilket är en sänkning till 
mindre än hälften. I andra gruppen var det ingen skillnad i det totala antalet diskussioner. Vad kan 
detta bero på? En möjlig anledning till det sänkta antalet i den första gruppen kan bero på den enkla 
anledningen att eleverna blev trötta och ofokuserade samtidigt som den andra gruppen hade enklare 
att hålla samma koncentrationsnivå genom hela undervisningstillfället. En alternativ anledning kan 
också vara att eleverna i den andra gruppen var mer verbala än den första. Första gruppen, som 
började med den praktiska laborationen, hade flest antal diskussioner. Alla elever var likvärdigt 
aktiva under hela laborationen. Vid datorsimuleringen grupperade eleverna sig själva på så sätt att 
en elev var lite mer aktiv än den andra, i och med att det är endast en som ritar. Detta kan ha 
betydelse för att gruppen hade färre diskussioner än vid den praktiska laborationen. Men om så 
skulle vara fallet - hur kommer det sig att den andra gruppen hade lika många diskussioner oavsett 
vilken laboration de gjorde? "
Anmärkningsvärt är dock att vid ”hypoteser” är den praktiska laborationen framträdande när det 
gäller antal diskussioner i båda grupperna. En möjlig anledning till detta kan vara att det dels fanns 
fler föremål att undersöka samt att det fanns fler faktorer som spelade in i och med att eleverna 
kunde använda sin känsel för att kunna ställa en hypotes. Vid datorsimuleringen var det omöjligt för 
eleverna att känna hur tung exempelvis träbiten kändes i jämförelse med en gummibit. Skolverket 
(2012) menar att det kan underlätta för elevernas förståelseutveckling om de själva får chansen att 
formulera hypoteser som sedan testas, och på grund av den anledningen är ”hypotes”-delen en 
viktig del av laborationerna. Elstgeest, Harlen och Symington (1996) menar att genom att eleverna 
får förklara för varandra hur de tänker och komma fram till en hypotes kan de inse att det finns 
många olika sätt att tänka och förklara naturvetenskapen på, vilket är en del i läroplanens mål 
(Skolverket, 2011). Med tanke på hur viktig del skapandet av hypoteser är, kan man dra slutsatsen 
att den praktiska laborationen är mer givande eftersom eleverna var mer benägna att diskutera 
hypoteserna än vad de var vid datorsimuleringen. "
Även när det gäller diskussioner kring ”laborationens resultat” stimulerade den praktiska 
laborationen fler diskussioner än datorsimuleringen.Vid den praktiska laborationen var det knappt 
en tredjedel av alla diskussioner som handlade om resultatet, vilket kan ses som en rättvis 
fördelning i och med att det är tre kategorier av diskussionerna.Vid datorsimuleringen var det endast 
17% som handlade om resultatet, vilket motsvarar knappt en femtedel. Att kunna berätta varför 
saker händer är en viktig del i förståelsen, eftersom det innebär att eleverna får ”kunskapa själva” 
som Egidius (2005) förklarar. Harlen (2006) vidareutvecklar och menar att det är minst lika viktigt 
att veta varför saker sker som att veta att det sker. Därför skulle det vara önskvärt att mer fokus 
lades på resultatdelen, speciellt vid datorsimuleringen där dessa diskussioner var lågprioriterade. 
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Något som är intressant att titta närmre på är antalet diskussioner som ”handlar om något annat”. 
Här syns en stor skillnad mot tidigare kategorier - datorsimuleringen stimulerade betydligt fler 
diskussioner än den praktiska laborationen. I den praktiska laborationen var det endast 9% inom 
denna kategori, men hela 48% vid datorsimuleringen. Hur kan det vara så stor skillnad? Om man 
studerar närmre på vad diskussionerna handlade om kan man se en tydlig vägvisare - 
datorsimuleringen hade funktioner som eleverna var ovana vid, vilket kommer diskuteras mer 
senare. Det är möjligt att denna kategori av diskussioner vid datorsimuleringen sjunker i antal när 
eleverna lär sig bemästra programmet och dess funktioner, och eleverna kan lägga sitt fulla fokus på 
att ställa hypoteser och diskutera resultatet. Av den anledningen hade det varit intressant att göra en 
liknande undersökning under en längre tidsperiod med flera tillfällen. "
Spelar antalet diskussioner någon roll för lärandet, eller är det väsentliga vad som diskuteras? 
Harlen (2006) anser att det egentligen inte spelar någon större roll ifall elevernas diskussioner är 
vetenskapliga eller inte, utan det som spelar roll är att de diskuterar eftersom de då får en viktig 
input av alternativa idéer. Ett syfte med en laboration kan vara att eleverna lär sig något specifikt 
inom fysik, men det kan också vara att eleverna ska lära sig att kommunicera och samarbeta. Därför 
spelar syftet med lektionen en stor roll när man värderar elevernas diskussioner.  "
5.2 Vad handlade elevdiskussionerna om? 
Här kommer samma uppdelning som vid resultatdelen, det vill säga: hypoteser, laborationens 
resultat och handlar om något annat. "
 5.2.1 Hypoteser 
När eleverna ställde hypoteser vid den praktiska laborationen var det fyra faktorer som utmärkte sig 
vid elevernas resonemang. Dessa fyra var vikt, form, storlek och material. Eleverna kände på 
föremålen, jämförde med andra, studerade hur den såg ut och vad den var gjord av. Eleverna hade 
ingen förkunskap om att det är densiteten och inte formen som spelar roll, och därför kunde 
eleverna ibland föra resonemang kring exempelvis betydelsen av clementinens form. Vid tillfället 
där elev 3 resonerar ring ringens form och betydelsen av detta för hypotesen så är eleven inne på fel 
spår eftersom det är densiteten och inte formen som spelar roll. Däremot hade det varit olämpligt att 
vid det tillfället rätta eleven, eftersom eleven visar på en nyfikenhet och lust att lära vilket enligt 
Helldén, Lindahl och Redfors (2005) är viktigt för ett fortsatt lärande. "
När en elev i paret förde ett resonemang kring huruvida ett föremål skulle flyta eller sjunka höll den 
andra eleven oftast med, alternativt sade motsatsen utan att föra något argument. Utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv hade det varit bättre om eleverna hade diskuterat och argumenterat mot 
varandra istället för att den ena uttrycker en åsikt och den andra talar om att den instämmer eller tar 
avstånd utan att föra en motargumentation, eftersom de på så sätt lär av varandra (Elstgeest, Harlen 
& Symington, 1996). "
Efter ett tag med den praktiska laborationen insåg eleverna att det fanns ett samband mellan 
föremålets vikt och vikten på vattnet, vilket är en väsentlig del för laborationen: "

Elev 1: Den här... den är ju rund och så, fast man känner ju att den väger mer än vad vatten 
gör [håller i en clementin] 
Elev 2: Ja, precis. Så den borde sjunka "
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Möjligtvis kan det vara så att elev 1 gjorde upptäckten av sambandet före elev 2 och tack vare den 
proximala utvecklingszonen utvecklades elev 2s kunskaper kring flyta eller sjunka. Att förklara 
något som exempelvis densitet för lågstadieeleven kan vara en svår uppgift, eftersom begreppet 
densitet är, för den ovana, ett abstrakt begrepp. Elev 1 förklarar begreppet för elev 2 på en elevs 
nivå, utan att nämna begrepp som densitet eller liknande - något som kan vara svårt för en lärare 
eller annan vuxen. Att elever får chansen att uttrycka idéer, även om de är långsökta eller 
halvfärdiga som ovan, är enligt Elstgeest, Harlen och Symington (1996) en av de viktigaste typen 
av diskussioner för kunskapsutveckling hos eleverna. "
När det gäller hypoteser vid datorsimuleringen var det en stor faktor som gjorde skillnad från den 
praktiska laborationen - eleverna hade inte tillgång till information om föremålets vikt. Att den 
faktorn var utesluten kan vara en bidragande orsak till varför vikten nästan aldrig nämndes vid 
hypoteserna. Undantagsfallet blev där elev 5 antar att guld är tungt, vilket hen förmodligen hade 
som förkunskap innan laborationerna. Det som istället låg främst i fokus var föremålets material. 
Detta kan ha sin logiska förklaring i att eleverna såg valet av material som en viktigare del än själva 
skapandet av föremålets form och storlek.  "
Eleverna fastslog ofta deras hypotes utifrån vad de trodde skulle ske utan vidare resonemang. För 
att främja elevernas förståelse och kunskapsutveckling är det viktigt att de själva formulerar 
hypoteser utifrån de teoretiska kunskaperna (Skolverket, 2012). Med tanke på detta samt att den 
proximala utvecklingszonen kan utvidgas vid diskussioner, hade varit önskvärt att eleverna lade 
mer fokus på att resonera och argumentera för varför de tror att föremålet kommer flyta eller 
sjunka. "
Precis som vid den praktiska laborationen hade det varit intressant och förhoppningsvis givande för 
elevdiskussionerna att uppmana eleverna att testa flera föremål som hade samma material men olika 
storlekar och former, eftersom de ofta drog slutsatsen att det var storleken som spelade roll. På 
grund av den anledningen uppmanades elevgrupperna att rita två föremål med olika storlekar och 
sedan välja samma material: "

Elev 4: Den där [pekar på den stora biten] kommer sjunka och den där [pekar på den lilla 
biten] kommer flyta 
Elev 3: Jag tror att båda kommer flyta "

Även om de inte riktigt diskuterade lika mycket som jag hade hoppats fick uppgiften igång deras 
tankar. De fick chansen att försöka förstå och förklara något så vardagligt som hur en träbåt kan 
flyta, trots att den är så stor, vilket är enligt Helldén, Lindahl och Redfors (2005) både 
tillfredsställande och stimulerande för barn. Med tanke på det hade det därför varit intressant att 
höra eleverna vidareutveckla deras tankar. Hur kommer det sig att de tror olika? Det hade även varit 
intressant att vid båda laborationerna uppmana eleverna att jämföra två föremål med likadana 
storlekar och former men med olika material och ställa en hypotes utifrån det eftersom även det är 
ett vardagligt fenomen. "
 5.2.2 Laborationens resultat 
Vid båda laborationerna upplevde jag att eleverna hade svårt att resonera kring laborationens 
resultat, i synnerhet när hypotesen visade sig stämma. De konstaterade oftast att de hade rätt eller 
fel och var sedan ivriga att gå vidare med ett nytt föremål. Ibland fick jag hjälpa eleverna att börja 
fundera på varför resultatet blev som det blev: 
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"
Elev 8: Jag hade rätt! 
Jag: Men finns det någon mer anledning än att den är liten? 
Elev 7: Mm... den [plastpärla] väger ju mindre än vattnet "

Med tanke på Anderssons (1989) ord om att eleverna bör få upptäcka själva för att utveckla sin 
nyfikenhet och lust att lära kan man fundera på om det var ett bra val att styra elevernas 
tankegångar. Men med tanke på den proximala utvecklingszonen hjälpte jag eleverna att upptäcka 
själva. När hypoteserna var felaktiga var det desto enklare för eleverna att resonera kring resultatet.  "

Elev 3: Varför flyter den där? Den är ju tung och borde ju sjunka [pratar om en clementin] 
Elev 4: Den har ju luft i sig, så därför flyter den. Dessutom är den ju rund, så det är svårt för 
vattnet att trycka ner den "

Även om elev 4 inte helt och hållet har rätt i sina förklaringar är citatet ovan ett tydligt exempel på 
hur eleven formulerar slutsatser utifrån sina teoretiska kunskaper, precis som Skolverket (2012) 
menar är en viktig del i elevernas kunskapsutveckling. Det är även ett bra exempel på vad Dysthe 
(2003) menar är viktigt med kommunikationen, där elevens mentala bearbetning av innehållet 
sammanfogas med läroaktiviteterna. "
Vid datorsimuleringen hade eleverna, precis som vid den praktiska laborationen, svårt att resonera 
kring varför resultatet blev som det blev. Eleverna upplevdes ivriga att testa något nytt istället för att  
dra slutsatser. Harlen (2006) anser att det är lika viktigt att förstå varför ett föremål flyter som det är 
viktigt att veta att det flyter, men i det här fallet kan man fundera på om det inte är minst lika viktigt 
att eleverna bibehåller nyfikenheten och lusten att undersöka något nytt? Hade eleverna istället 
blivit tvingade att resonera kring resultatet så hade kanske deras nyfikenhet dämpats. Enligt 
Helldén, Lindahl och Redfors (2005) är barn oftast nyfikna av sig och de vill gärna veta och förstå 
hur saker fungerar. Med tanke på det förmodar jag att när eleverna har fått testa alla möjliga föremål 
vänds deras nyfikenhet mot att förstå varför laborationens resultat blev som det blev. "
 5.2.3 Handlar om något annat 
Vid den praktiska laborationen var det få diskussioner som handlade om något annat. De få 
diskussionerna eleverna hade handlade i huvudsak om hur det var att bli blöt, vilket är en del av 
upplevelsen av laborationen. Man skulle dra slutsatsen att diskussioner som dessa är ett tecken på 
hur eleverna kunskapar själva, vilket enligt Egidius (2005) är då den djupare förståelsen skapas och 
de lär för livet. "

Elev 6: Alltså, ni verkar ju gilla att bli blöta! 
Elev 8: Ja, gör inte ni det? 
Elev 5: Man blir ju så kall 
Elev 7: Det här är ju roligare än en vanlig lektion! "

Värt att notera är att alla fyra eleverna deltar i denna diskussion trots att de jobbade i par, något som 
inte hade varit möjligt om de inte satt så nära varandra. En diskussion likt denna, där eleverna 
uttrycker att det här är roligare än en vanlig lektion, visar på glädje inför laborationer. Denna glädje 
för arbetsmetoden kan väcka elevernas intresse för fysik, vilket är enligt Lindahl (2003) en viktig 
del i lärandet. Att laborationer inte räknas som en vanlig lektion är även ett tecken på att 
naturvetenskapen och dess laborationer inte har lika stort utrymme i grundskolan som den borde ha. 

!27



"
Vid datorsimuleringen var det desto fler diskussioner som handlade om något annat. Nästan hälften 
av alla diskussioner hamnade under denna kategori. Hur kan det komma sig? Flera av 
diskussionerna handlade om Algodoo med alla funktioner och möjligheter. Det hände då och då att 
eleverna ofrivilligt raderade något, exempelvis vattnet, och därför var diskussioner där de 
kommenterade simuleringens funktioner ofta förekommande. Allt eftersom eleverna lärde sig 
hantera datorprogrammet minskade även dessa typer av diskussioner och istället upptäckte eleverna 
alla möjligheter som fanns, vilket medförde att deras kreativitet gynnades. Därför hade det varit 
intressant att göra samma undersökning men under en längre tidsperiod med fler tillfällen. Hade 
denna del av diskussionerna minskat vid datorsimuleringen när de blivit förtrogna med Algodoo? 
Att kreativiteten ökade visade sig bland annat när en elev fantiserade kring hur det skulle vara att ha 
en bil gjord av guld och elev 4 som kreativt avbildade figurer ur sitt favoritdatorspel. Hade 
undervisningens syfte varit att eleverna ska lära sig varför trä flyter medan sten sjunker hade denna 
typ av kreativitet varit mindre önskvärd, men om syftet istället hade varit att eleverna skulle 
stimulera sin nyfikenhet och kreativitet så hade det varit ett bra resultat. I Lgr11 står det bland annat 
att ”skolan ska stimulera elevernas kreativitet” (Skolverket, 2011, s.9), vilket denna metod bidrog 
till för eleven i fråga. Michaels (2001) slutsatser i sin studie var att datorsimuleringen inte spelade 
någon roll för elevernas kreativitet när det gällde legobyggen, men här ser man att 
datorsimuleringen ökar elevernas kreativa sida. Det kan bero på tillfälligheter, men man kan också 
se det som att just dessa elevers kreativitet uppmuntras av datorsimulering som metod. Men även 
om det skulle vara så, så innebär det inte att alla elevers kreativitet förbättras, utan det är som vid 
vilket lärande som helst - alla lär sig på olika sätt (Lindahl, 2003). "
5.3 Hur upplever eleverna de olika laborationerna? 
Elev 4 var den enda av alla åtta elever som uttryckligen föredrog datorsimuleringen framför den 
praktiska laborationen. Denna elev ansåg att det var skönt att slippa bli blöt, vilket eleverna blev vid 
den praktiska laborationen samt att det var roligt att i Algodoo få fria händer i skapandet av föremål. 
Eftersom fokuset vid datorsimuleringen för denna elev hamnade på att noggrant göra figurer som 
liknar figurer ur favoritdatorspelet hamnade själva laborationen om flyta eller sjunka i skymundan. 
Eleven kanske valde att ignorera syftet med laborationen eller så kanske eleven inte förstod syftet 
med simuleringen. Precis som Anderson och Barnett (2013) uttrycker är det viktigt att eleverna 
förstår syftet för att datorsimuleringen ska vara givande. Trots detta visade elev 4 på ett lustfyllt 
lärande, och även om eleven kanske inte vid det tillfället lärde sig det jag hade i åtanke är det inte 
omöjligt att hen lärde sig mycket annat viktigt. Den glädje eleven upplevde är även en indikator på 
ett fortsatt lustfyllt lärande. "
De andra eleverna föredrog den praktiska laborationen med argument som att det blev mer verkligt 
och att det fanns fler antal föremål att undersöka. Några menade på att datorn kunde visa felaktiga 
resultat och en resonerade att ”datorn gjorde jobbet åt en”. När det gäller en laboration som enkelt 
går att göra i verkligheten, som exempelvis flyta eller sjunka, kan datorsimulering vara överflödigt 
och skapa osäkerhet för eleverna som blir misstänksamma mot teknologin. Hade laborationen 
istället handlat om något som är svårare att få exakthet i verkligheten, till exempel att mäta 
svängningstiden för en pendel, skulle datorsimuleringen ha varit ett utmärkt alternativ eftersom 
simuleringen gör det möjligt att stoppa mitt i pendelns rörelse - något som är omöjligt i verkligheten 
(Harlen, 2006). Elev 8 påpekade att även om datorsimuleringen var rolig så gav den praktiska 
laborationen mer när det gäller inlärning. Dessa elever är exempel på dem som lär sig av att arbeta 
praktiskt med kroppen och sinnena, och därför är det viktigt att låta dessa elever få den möjligheten.  "
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Enligt Skolinspektionen (2010) kan det vara bra att till en början av naturvetenskapliga 
undervisningar utgå från vardagliga händelser som ligger nära elevernas vardag, eftersom de då kan  
förstå syftet och ta till sig lärostoffet på ett annat sätt. Tack vare att flyta och sjunka är något som 
många elever har stött på i sin vardag, lämpade sig den praktiska laborationen väldigt bra i och med 
att den var jämförbar med elevernas vardag. Att koppla ihop teori med praktik är, enligt 
Skolinspektionen (2010) och Helldén, Lindahl och Redfors (2005), ett viktigt led i elevernas 
kunskapsutveckling och motiverande för ett fortsatt lärande. Med tanke på det och det faktum att 
alla åtta elever var positivt inställda till båda laborationerna kan man dra slutsatsen att ett sämre 
alternativ till laboration ändå är bättre än ingen laboration alls. Alla elever påpekade att de hade lärt 
sig en hel del under dagens laborationer, men utan en jämförelse av elevernas kunskaper innan och 
efter är det svårt att bevisa att de verkligen har lärt sig något. Men eleverna fick ta initiativ både 
självständigt och tillsammans med andra, och laborationen stimulerade elevernas kreativitet, 
nyfikenhet och deras självförtroende, vilket allt står som mål i Lgr11 (Skolverket, 2011). "
5.4 Tillförlitlighet av metod och resultat 
Genom att spela in elevernas diskussioner kunde jag lyssna och analysera elevernas diskussioner i 
efterhand och de behövde inte känna sig lika övervakade och hämmade som de kanske hade gjort 
om jag istället antecknade allt, vilket Elstgeest, Harlen och Symington (1996) anser kan vara 
givande för elevdiskussionerna. Dessutom kunde eleverna fritt diskutera sina halvfärdiga tankar 
utan att behöva vara rädd för att göra fel, vilket Elstgeest, Harlen och Symington (1996) menar är 
den viktigaste typen av diskussioner. Att skriva ett löpande protokoll utan tolkningar visade sig vara 
svårare än väntat, vilket gjorde mig en aning nervös när jag tänkte på Rubinstein och Weséns (1986) 
ord om att det viktigaste med protokollet är att det ska vara utan värderingar och tolkningar. 
Eftersom det var första gången jag gjorde en observation av det här slaget blev protokollet inte vad 
jag hade förväntat mig. Det skrivna blev inte lika användbart som det var tänkt, men tack vare att 
jag hade använt mig av en diktafon kunde jag presentera resultatet. Det är svårt att bevisa 
tillförlitligheten efter en deltagande observation eftersom det baseras på mina observationer, så 
därför känns inspelningen som en tillförlitlig metod och jag är väldigt nöjd över att jag valde att 
komplettera med det. Enligt Rubinstein och Wesén (1986) är en nackdel med ljudinspelning att det 
ibland kan vara svårt att fånga alla ljud med bra kvalitet. Detta var också något jag upplevde vid 
transkriberingen när jag insåg hur svårt det ibland var att åtskilja elevernas röster när de pratade i 
mun på varandra. Därför hade det, för inspelningens skull, varit bättre att ha paren åtskilda med en 
diktafon per grupp. Men å andra sidan var det bra, ur ett sociokulturellt perspektiv, att eleverna 
kunde diskutera paren emellan. "
Att välja en semistrukturerad intervjumetod gav, precis som Johansson och Svedner (2010) hade 
skrivit, en möjlighet för mig som intervjuare att anpassa följdfrågorna utifrån vad respondenterna 
svarade. Detta gjorde att intervjun fick en samtalsliknande känsla vilket gjorde att både jag och 
eleverna blev avslappnade. Att spela in intervjun visade sig vara ett bra val, eftersom jag inte 
behövde lägga mitt fokus på att anteckna utan jag kunde istället försöka formulera så bra följdfrågor 
som möjligt. Ekholm et al. (2002) poängterar att en nackdel med inspelning är att det är 
tidskrävande med transkribering och sortering av det relevanta, men jag upplevde att det var väl 
investerad tid eftersom det gav ett mer tillförlitligt resultat. Mer erfarenhet kring intervjuer samt en 
intervju med en testgrupp hade förmodligen bidragit till ett bättre och mer givande resultat. "
5.5 Sammanfattade slutsatser 
Om man studerar kategorin hypoteser så ser man att det är den praktiska laborationen som 
stimulerar till flest diskussioner. Vid en närmre granskning av vad diskussionerna handlade om kan 
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man utläsa att när eleverna skulle ställa hypoteser bidrog den praktiska laborationen till djupare 
resonemang än datorsimuleringen. När det gäller diskussioner om laborationens resultat så var det 
även här fler diskussioner vid praktiska laborationen. Synonymt med båda laborationsmetoderna 
var att eleverna oftast konstaterade resultaten utan ett resonemang. Ju längre de höll på med 
laborationerna och de ”kom in i tänket” desto bättre blev de på att förklara varför resultatet blev 
som det blev. Därför hade det varit bra ifall undervisningstillfällena hade varit längre alternativt 
under flera tillfällen för att på så sätt få igång elevernas förklaringar. Den praktiska laborationen var 
mer givande för resultatdiskussioner eftersom det dels var fler, men eleverna hade ibland även ett 
djupare resonemang. "
Datorsimuleringen hade flest diskussioner vid en kategori: diskussioner som handlar om något 
annat. Där hamnade nästan hälften av alla diskussioner. Det är intressant att se hur eleverna oftast 
diskuterar om något annat än laborationen, när uppgiften var att ställa en hypotes och sedan 
diskutera resultatet. Förmodligen kommer antalet diskussioner i denna kategori minska när eleverna 
blir förtrogna med datorprogrammet, så denna undersökning kanske inte visar på ett rättvist resultat. 
Därför hade det varit intressant att göra en liknande studie med en klass som redan är väl förtrogna 
med Algodoo eller liknande datorprogram. Men värt att komma ihåg är att även om de ibland inte 
diskuterade det jag hade i åtanke innebär det inte att de inte lärde sig något (Helldén, Lindahl & 
Redfors, 2005). En nyfikenhet och lust för fortsatt lärande kan ha väckts när de har fått uppleva att 
naturvetenskapen kan vara nytt, roligt och spännande. "
Min slutsats är att för en laboration som denna, där eleverna ska undersöka om föremål flyter eller 
sjunker samt ställa hypotes och diskutera resultat, är en praktisk laboration mer givande när det 
gäller elevdiskussioner. Men hade laborationen sett annorlunda ut - kanske varit mer abstrakt eller 
varit svår att undersöka i verkligheten kan datorsimulering vara ett bättre alternativ, precis som 
Anderson och Barnett (2013) kom fram till. Oavsett vilken metod man väljer är det viktigt att vara 
tydlig med syftet för laborationen. Om syftet för den här laborationen hade varit att eleverna skulle 
lära sig varför vissa föremål flyter, visade det sig att den praktiska laborationen mer givande - då 
med tanke på antalet och innehållet i diskussionerna kring hypotes och resultat. Hade syftet å andra 
sidan varit att få igång diskussioner eller att eleverna ska få möjlighet använda IKT hade 
datorsimuleringen varit ett bättre val. Det är bra att komma ihåg att det är, precis som Persson 
(2000) påpekar, viktigt med variation i undervisningen. Det kan innebära att variera mellan teori 
och laboration, men det kan också innebära att variera mellan laborationsmetoder. I det här fallet 
var det trots allt 1 av 8 elever som kopplade tidigare erfarenheter från datorsimuleringen till den 
praktiska laborationen. Detta visar på att variationen ha betydelse för en djupare inlärning. Lindahl 
(2003) menar att ett varierat arbetssätt även inbjuder till fler möjligheter till att lära, eftersom alla 
lär sig på olika sätt. Varför inte ge eleverna möjligheten att ibland själva välja vilken arbetsmetod de 
vill jobba med? "
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7. Bilagor "
7.1 Bilaga 1, Intervjuguide "

• Kan ni berätta vad ni har gjort för laborationer idag?  "
• Vad undersökte ni? "
• Vad har ni kommit fram till?  "
• Hur har ni lärt er detta? "
• Vad tycker ni om laborationer i naturundervisningen? "
• Har ni testat laborationer förut? "
• Vad tyckte ni om de här två laborationerna vi gjorde idag? "
• Vilken var roligast? "
• Vilken laboration var enklast att förstå? "
• Vid vilken laboration lärde ni er mest? "
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7.2 Bilaga 2, Brev till föräldrarna "
Hej! "
Mitt namn är Jenny Marklund. Jag läser min sjunde och sista termin på lärarutbildningen på Umeå 
Universitet, och just nu skriver jag min c-uppsats. "
I min uppsats ska jag jämföra två olika undervisningsmetoder i fysik, och det är därför jag behöver 
klassens hjälp. Jag kommer hålla i två undervisningstillfällen med totalt åtta elever. Undervisningen 
kommer börja med ett litet samtal där jag får reda på elevernas kunskaper, sedan håller jag i själva 
undervisningen och i slutet kommer jag intervjua eleverna kring deras upplevelser. "
Intervjuerna och undervisningen kommer att spelas in på bandspelare. Jag kommer vara den enda 
som lyssnar på inspelningarna och när jag är klar med min studie kommer inspelningarna att 
förstöras. Eleverna kommer vara totalt avidentifierade (dvs. varken namn, kön, ålder eller skola 
kommer skrivas ut).  "
Det är väldigt viktigt att ni meddelar mig eller klassläraren så fort som möjligt om ni inte vill att ert 
barn ska vara med. "
Om ni har några frågor kring undersökningen eller uppsatsen så får ni gärna höra av er på:  
[Mailadress] "
Med vänlig hälsning,  
Jenny Marklund 
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