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När det gäller laborativt arbete i fysik framhåller man i många länders 
styrdokument och även i den svenska gymnasieskolans kursplaner för ämnet fysik, 
det undersökande arbetssättet.  Här betonas att eleverna ska ges förutsättningar att 
utveckla förmågan att söka svar på frågor, planera, genomföra, tolka och redovisa 
experiment. Eleverna ska dessutom ges möjligheter att använda sina kunskaper i 
fysik för att kommunicera, argumentera och presentera slutsatser. Utgångspunkten 
i den här avhandlingen är att laborationsmomentet skapar en speciell diskurs där 
eleverna blir aktörer och läraren iträder rollen som organisatör och observatör. 
I en sådan miljö skapas förutsättningar för att eleverna på ett naturligt sätt får 
möjlighet att prata och diskutera fysik, utifrån sina egna förutsättningar. Syftet 
med denna licentiatuppsats är att genom praktikbaserade studier tydliggöra hur 
fysiklaborationens utformning påverkar elevernas kommunikation och vidare hur 
eleverna använder språket vid laborationstillfället för olika syften. Detta bidrar 
till debatten om fysiklaborationens effektivitet, sett både ur ett undervisnings- 
och lärandeperspektiv. Resultaten visar att olika laborationsformer är uppbyggda 
av liknande aktiviteter, men varierar i tid som ägnas åt de olika aktiviteterna. 
Aktiviteterna i sin tur skapar samtal av olika karaktär. Olika samtalsformer 
används för skilda syften. Ett analytiskt ramverk har skapats för att ingående 
kunna studera hur och vad eleverna talar om både på en lingvistisk och kognitiv 
nivå. 
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Sammanfattning 

När det gäller laborativt arbete i fysik framhåller man i många länders 
styrdokument och även i den svenska gymnasieskolans kursplaner för ämnet 
fysik, det undersökande arbetssättet.  Här betonas att eleverna ska ges 
förutsättningar att utveckla förmågan att söka svar på frågor, planera, 
genomföra, tolka och redovisa experiment. Eleverna ska dessutom ges 
möjligheter att använda sina kunskaper i fysik för att kommunicera, 
argumentera och presentera slutsatser. Utgångspunkten i den här avhandlingen 
är att laborationsmomentet skapar en speciell diskurs där eleverna blir aktörer 
och läraren iträder rollen som organisatör och observatör. I en sådan miljö 
skapas förutsättningar för att eleverna på ett naturligt sätt får möjlighet att prata 
och diskutera fysik, utifrån sina egna förutsättningar. Syftet med denna 
avhandling är att genom praktikbaserade studier tydliggöra hur 
fysiklaborationens utformning påverkar elevernas kommunikation och vidare 
hur eleverna använder språket vid laborationstillfället för olika syften. Detta 
bidrar till debatten om fysiklaborationens effektivitet, sett både ur ett 
undervisnings- och lärandeperspektiv. Resultaten visar att olika 
laborationsformer är uppbyggda av liknande aktiviteter, men varierar i tid som 
ägnas åt de olika aktiviteterna. Aktiviteterna i sin tur skapar samtal av olika 
karaktär. Olika samtalsformer används för skilda syften. Ett analytiskt ramverk 
har skapats för att ingående kunna studera hur och vad eleverna talar om både 
på en lingvistisk och kognitiv nivå.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Förord 

Med min bakgrund som gymnasielärare i fysik har jag alltid uppskattat de olika 
arbetsformer och möjligheter för lärande som laborationer i fysik erbjuder. Vid 
närmare eftertanke så tror jag att denna positiva inställning till 
laborationsmomentet grundar sig i upplevda kontraster gentemot traditionell 
katederundervisning. Förutsättningarna att skapa god miljö för lärande, där den 
enskilde eleven erbjuds möjligheter att vara aktiv, ta del av andra elevers 
uppfattningar och utmana sitt eget kunnande, förefaller vara större vid de 
laborativa inslagen i fysikundervisningen. Fokus flyttas från läraren till eleverna 
och läraren får möjlighet att observera hur eleverna interagerar och 
kommunicerar. På den kommunala gymnasieskola som jag själv arbetat på har 
fysiklaborationerna alltid ansetts viktiga och cirka en tredjedel av den 
schemalagda kurstiden har också ägnats åt laborationer. Detta stämmer troligt 
in på de flesta kommunala gymnasieskolor med ett naturvetenskapligt program. 
Som nyutexaminerad lärare hade jag turen att få min första tjänst som 
fysiklärare på en skola där fysikinstitutionen hade byggts upp undan för undan 
under flera decennier av initierade kollegor. Detta innebar att det fanns rikligt 
med utrustning för både elevlaborationer och demonstrationsförsök. Under de 
första åren som lärare gick mycket av tiden åt till att förbereda och genomföra 
olika experiment och laborationer. Respekten för det arbete som kollegor lagt 
ner på att skapa bra laborationer var med all rätt stor, dock kanske för stor. 
Laborationer genomfördes emellanåt utan att man ifrågasätta varför man gjorde 
dem. Insikten och övertygelsen om att laborationer är viktigt och centralt i 
fysikundervisningen räckte tydligen som skäl för att fortsätta arbeta på samma 
sätt. Många av laborationerna var och är säkerligen också mycket bra men 
kunskapen om varför de var bra följde inte med i arvet. 

När jag fick möjlighet att fördjupa mig didaktiskt inom fysikundervisningen 
kändes det naturligt att avgränsa studierna till att omfatta det laborativa arbetet i 
fysikundervisningen.  Den här licentiatuppsatsen har inneburit mycket arbete 
och jag vill passa på att tacka alla som har bidragit under min tid som forskare 
och i arbetet med denna licentiatuppsats 

Först och främst vill jag tacka min huvudhandledare Margareta Enghag, för ditt 
enorma engagemang och stöd i forskandet och skrivandet. Utan dig hade jag 
inte varit där jag är idag. 

Biträdande handledare Gunnar Jonsson, för att du alltid tar dig tid och lyssnar 
och diskuterar mitt pågående arbete. 

Biträdande handledare Kjell Magnusson, för alla goda råd och stöttning på 
vägen fram till det här arbetet. 

Särskilt tack till alla fantastiska elever och lärare som deltagit och möjliggjort 
denna licentiatuppsats.   



  

 
Alla vänner och medforskare i SMEER som vid seminarier bidragit med 
värdefulla kommentarer och synpunkter. 
 
Kollegor på fysikinstitutionen vid Karlstad Universitet. 
 
Alla kollegor och skolledningen vid Karlbergsgymnasiet i Åmål, för ert stöd och 
engagemang.  
 
Ett speciellt tack till min familj: Camilla, Emma och Elsa samt mamma och 
pappa, för att ni alltid finns där och ställer upp i alla lägen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karlstad, februari 2015 
Jan Andersson 
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1. Inledning

1.1 Vad är laborativt arbete? 

Vad avser vi egentligen när vi pratar om laborativt arbete? Elever som går eller 
har gått i skolan har troligtvis någon gång arbetat laborativt. Begreppet 
laborationer ger säkert varierande associationer. För några leder tankarna genast 
till halvklasslektioner i ett naturvetenskapligt ämne, där man arbetar praktiskt 
och handskas med utrustning. Några associerar säkert laborativt arbete direkt 
med vita rockar och skyddsglasögon, skyddskläder som i regel används vid 
hanterandet av farliga kemikalier. För andra kanske tankarna går till 
matematiklektioner där man ensam eller i grupp arbetar med en större uppgift.  
Oavsett vilket ämne som tankarna leder till så är den gemensamma nämnaren 
att eleverna har tilldelats en begränsad uppgift att arbeta med under en viss 
tidsperiod. Ramarna för det laborativa arbetet bestäms av uppgiftens karaktär. 
Uppgiften kan vara avgränsad från att bestå av specifika frågor som ska 
undersökas och besvaras, till att istället avgränsa inom vilket teoretiskt område 
som arbetet ska behandlas. Vid de här tillfällena arbetar eleverna oftast praktiskt 
i någon form, vilket innebär att eleverna inte enbart är passiva mottagare av 
information. Det laborativa arbetet inkluderar ofta användandet av utrustning i 
olika former. Utrustning används för att eleverna ska kunna genomföra 
observationer och samla information, men kan också användas för att lära sig 
hantera utrustning och erhålla laborationsvana. 
Vanligtvis äger det laborativa arbetet rum gruppvis. Eleverna jobbar 
tillsammans i grupper om två till fyra personer. Det laborativa arbetssättet 
förändrar både arbetsmiljön och inlärningsmiljön jämfört med när läraren själv 
håller i undervisningen. Under det laborativa arbetet intar läraren ofta en mer 
tillbakadragen roll och agerar istället som handledare. Fokus flyttas från läraren 
till eleverna. Under det laborativa arbetet förväntas eleverna vara aktiva och ta 
ett större ansvar. Laborationen skapar här en egen diskurs som ger eleverna 
möjligheten att enklare och oftare själva komma till tals.  

Begrepp som laboration, praktiskt arbete och experiment används ofta 
synonymt, vilket kan bero på att lärare inte har ägnat begreppen så mycket 
tanke men att de trots det har en klar uppfattning om vad man gör och varför 
man gör det man gör (Hult, 2000).  

Hult (2000) definierar experimentet som en aktivitet där den studerande erbjuds 
möjligheter att pröva eller bekräfta en tanke eller en teori.  Laborationen kan 
enligt Hult (2000) likställas med experimentet men kan även ha till syfte att 
illustrera något, vilket kan vara en teori likaväl som ett förlopp. Definitionen av 
praktiskt arbete blir en utvidgning av begreppen experiment och laboration 
genom att eleven här inte enbart är en passiv åhörare eller observatör. 



7 

Hodson (1988) ser begreppen som delmängder av varandra (se figur 1). 
Experimentet är en delmängd av laborationen som är en delmängd av det 
praktiska arbetet som i sin tur kan ses som en av flera undervisnings- och 
inlärningsformer. Enligt Hodson (1988) behöver praktiskt arbete inte betyda att 
eleverna jobbar laborativt, utan kan innebära att läraren genomför 
demonstrationer, eller låter eleverna arbeta med t.ex. skrivuppgifter, collage, 
rollspel eller söka information i biblioteket. Hodson betraktar här alla aktiviteter 
och inlärningsmetoder där eleven är aktiv som praktiskt arbete. 

Figur 1: Bearbetad bild från Hodson (1988), som illustrerar kategorisering av begrepp som 
används i laborationssammanhang. 

Abraham och Reiss (2012) använder sig av en något striktare definition av den 
vanligt förekommande termen praktiskt arbete, genom att betrakta begreppet 
som en övergripande term som refererar till all typer av naturvetenskaplig 
undervisning och lärande där elever som jobbar ensamma eller små grupper 
hanterar utrustning och/eller observerar verkliga föremål och material. I denna 
uppsats inkluderar jag med termen laborativt arbete allt det som Abrahams och 
Reiss definierar som praktiskt arbete. 

1.2 Kvantitativ pilotstudie 

I den här delen kommer genomförandet och resultatet av en separat kvantitativ 
pilotstudie att presenteras för att därefter diskuteras tillsammans med de tre 
artiklar som ingår i licentiatuppsatsen. Pilotstudien introducerar två områden 
som är centrala, fysiklaborationen som undervisningsform och 
kommunikationen mellan eleverna vid det laborativa arbetet. Dessa två 
områden har vuxit till egna separata forskningsfält. Pilotstudien behandlar 
fysiklaborationens effektivitet i relation till elevernas kommunikation. 

Undervisings	  
metoder	  

Prak1skt	  arbete	  

Labora1v	  arbete	  	  

Experiment	  



8 

1.2.1 Bakgrund 

Syftet med pilotstudien var att undersöka gymnasieelevers begreppsförståelse av 
klassisk mekanik före och efter att ha studerat begreppen kraft och rörelse i 
fysikämnet. Speciellt fokus läggs här på förändringen av begreppsförståelsen 
som dels en följd av att eleverna genomförde en datorbaserad laboration, men 
också som en följd av att eleverna genomförde gruppdiskussioner kring frågor 
som behandlade samma fysikinnehåll som laborationen. En enkät, FCI (Force 
Concept Inventory), användes som instrument för att jämföra elevernas 
begreppsmässiga förståelse av Newtons mekanik. Totalt deltog 31 
gymnasieelever som precis hade påbörjat årskurs 2 på ett naturvetenskapligt 
program.  

Styrdokument och kursplaner har konsekvent framhållit att fysik är ett 
experimentellt ämne. Under 2011 infördes en ny kursplan för fysik 
(Ämnesplanen i fysik 2011). Den nya kursplanen betonar ytterligare 
laborationens betydelse för elevers lärande, genom att framhålla vikten av 
elevers aktiva deltagande i hela undersökningsprocessen, från att formulera en 
fråga till att genomföra en fullständig undersökning för att komma fram till ett 
resultat. Lärare och forskare är också överens om att det laborativa arbetet är en 
viktig del av fysikundervisningen (Lavonen, Jauhiainen, Koponen & Kurki-
Suonio, 2004). Att koppla teori till praktik har varit ett vanligt förekommande 
argument för laborativt arbete (Boud, Dunn & Hegarty-Hazel, 1986; Lunetta, 
1998). Huvudsyftet med laborativt arbete är enligt Tiberghien, Veillard, Le 
Maréchal, Buty och Millar (2001) att skapa länkar mellan domänen av 
observationer till domänen av idéer. Elever bör kunna förklara vad de gjort och 
vad de har observerat. Eleverna ska också kunna använda och diskutera idéerna 
laborationen var ämnad att utveckla i en annan kontext (Tiberghien et al., 
2001). Med idéer avser Abrahams och Reiss (2012) processen att tänka och 
prata om föremål och material, genom att använda sig av vetenskapliga begrepp 
och teoretiska enheter eller konstruktioner som inte är direkt observerbara. 
Scott, Mortimer och Ametller (2011) menar att lärandet av vetenskapliga 
begrepp är en process som är uppbyggd kring att skapa länkar. Det innebär att 
eleven inte bara skapar kopplingar mellan existerande kunskap och nya idéer, 
utan dessutom inser hur begreppen sinsemellan hänger ihop. Enligt Driver 
(1989) kommer eleverna till fysiklektionen med idéer och uppfattningar som 
många gånger inte alls hänger samman med vad som undervisas, vilket 
försvårar för eleven att ta till sig ny kunskap. Utgångspunkten i den här 
fallstudien är att det laborativa arbetssättet besitter sådana kvalitéer att det kan 
fungera som ett pedagogiskt verktyg, som underlättar för eleverna att skapa 
länkar och stimulera till ny kunskap.  Det laborativa arbetet utförs ofta i små 
grupper. Denna arbetsform är också gynnsam för att stimulera elever att 
kommunicera fysik. Men för att samtalen ska vara effektiva måste läraren 
noggrant planera aktiviteten (Mercer, Dawes & Staarman 2009). Kvalitén på 
elevernas samtal hänger samman med kvalitén på deras undersökningar (Kind, 
Kind, Hofstein & Wilson, 2011). Hur laborationen utformas har alltså stor 
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betydelse för att inspirera eleverna att diskutera och på så sätt främja 
lärandeprocessen.  
 
Från mitten av 1980-talet började användandet av datorbaserade hjälpmedel att 
växa snabbt. Datorbaserade laborationer, där eleverna använder olika 
elektroniska sensorer kopplade till en dator för att mäta fysikaliska storheter 
som sträcka, hastighet och kraft, fann snabbt sin plats i fysikklassrummet. Den 
här typen av utrustning inbjuder till mer upptäckande former av 
undersökningar i och med realtidseffekten. Eleverna får omedelbar 
återkoppling och kan se hur en fysikalisk storhet varierar med avseende på 
tiden. Sokoloff, Laws och Thornton (2007) utvecklade laborationer för den här 
typen av utrustning, där ett av målen var att öka elevers förståelse för 
fysikbegrepp inom klassisk mekanik. Enligt Sokoloff et al. (2007)  visar 
forskningsresultat att dessa laborationer har tydliga positiva effekter på elevers 
begreppsförståelse.  
 
Mycket forskning har gjorts kring elevers begreppsuppfattning inom klassisk 
fysik (Se t ex Coletta, Phillips, & Steinert, 2007; Hake, 1998; Luangrath, 
Pettersson, & Benckert, 2011; Nieminen, Savinainen, & Viiri, 2010; Savinainen 
& Viiri, 2008). Hestenes, Wells and Schwakhamer (1992) menar i likhet med 
Driver (1989) att elever påbörjar sina fysikstudier med en bestämd uppfattning 
och vardagskänsla om hur värden fungerar, baserat på flera års personlig 
erfarenhet. Hestenes, Wells och Schwakhamer (1992) menar att dessa 
vardagsuppfattningar om krafter och rörelse är inkompatibla med Newtons 
mekanik och att traditionella fysiklektioner har liten eller ringa möjligheter att 
ändra dem. Hestenes, Wells och Schwakhamer (1992) publicerade the Force 
Concept Inventory (FCI), en enkät som sedan dess fått stor internationell 
användning för att diagnostisera studenters begreppsförståelse i mekanik. 
 

1.2.2 Enkät 

I den här delstudien används FCI enkäten som ett instrument för att mäta i 
vilken omfattning eleverna har tillägnat sig kunskaper efter att ha studerat ett 
avsnitt om kraft och rörelse. Data från delstudien används för att analysera 
effektiviteten av en datorbaserad laboration och elevernas gruppdiskussioner i 
anslutning till laborationen. 
FCI-enkäten har sitt ursprung i ett diagnostiskt test i mekanik, the Mechanics 
Diagnostic Test (MDT), som konstruerades av Halloun och  Hestenes, (1985). 
FCI enkäten har sedan dess reviderats vid flera tillfällen och har även översatts 
till flera språk. Enkäten består av 30 flervalsfrågor med fem svarsalternativ till 
varje fråga varav ett är rätt. Testet ger möjligheter att undersöka elevers 
förståelse av sex olika begrepps dimensioner inom klassisk mekanik (tabell 1). I 
den här delstudien användes en svensk översättning av FCI-enkäten. 
Översättningen har använts vid ett svenskt universitet för att testa studenters 
förkunskaper I inledande mekanikkurser. 
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Tabell 1: Begreppsmässiga dimensioner i FCI-enkäten (Hämtat från Hestenes et al., 1992) 
 

0. Kinematics   
Velocity discriminated from position 
Acceleration discriminated from velocity 
Constant acceleration entails: parabolic orbit; changing speed 

1. Newton’s First Law 
With no force: velocity direction constant; speed constant 
With cancelling forces 

2. Newton’s Second Law 
Impulsive force 
Continuous forces implies constant acceleration 

3. Newtons’s Third Law 
Impulsive forces 
Continuous forces 

4. Superposition Principle 
Cancelling forces 

5. Kinds of Forces 
Solid constant: passive; friction opposes motion 
Fluid contact: air resistance; buoyant (air pressure) 
Gravitation: Acceleration independent of weight; Parabolic 
trajectory 

 
Utifrån tabellens sex dimensioner kan enkätens 30 frågor kategoriseras. 
Dimensionerna användes i delstudien för att finna elevers styrkor och 
svagheter. 
För att kunna mäta förändringen av elevernas kunskapsnivå tillämpades samma 
analysmetod som används i Hakes (1998) artikel. Resultat från elevernas för- 
och eftertest jämförs genom att beräkna det genomsnittliga normaliserade 
ökningen <g> som förhållandet mellan den verkliga medelökningen till den 
maximala möjliga medelökningen. 
 

< 𝑔 >=
% < 𝑝𝑜𝑠𝑡 > −  % < 𝑝𝑟𝑒 >

100 −% < 𝑝𝑟𝑒 >  

 
Hake (1998) menar att ”Höga-g” kurser är de med (<g>) ≥ 0.7 och “Medel-g” 
är kurser I intervallet 0.7>(<g>) ≥ 0.3, varpå (<g>) < 0.3 anses vara “Låga-g” 
kurser. 
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1.2.3 Pi lo ts tudiens sy f t e  och fråges tä l lningar 

 
Syftet med den här pilotstudien är att kvantitativt, ur ett effektivitetsperspektiv, 
undersöka en datorbaserad laboration och elevernas diskussioner i anslutning 
till laborationen.  
 

1) I vilken utsträckning bidrar den datorbaserade laboration till ökad 
begreppsförståelse för eleverna? 
 

2) I vilken utsträckning bidrar elevernas diskussion om fysikbegrepp till 
ökad begreppsförståelse? 

 
Det är viktigt att här poängtera att resultaten från pilotstudien inte är ämnade 
att generaliseras utan istället belysa komplexiteten och behovet av vidare 
forskning av kommunikationen som äger rum under det laborativa arbetet. 
 

1.2.4 Deltagare och lärandemil jö  

Pilotstudien genomfördes på en svensk gymnasieskola. Totalt deltog 31 elever i 
åldern 16-17 år, som alla gick i samma klass på ett naturvetenskapligt program. 
Eleverna hade precis börjat det andra året på det naturvetenskapliga 
programmet och hade läst två tredjedelar av kursen Fysik 1. Undervisande 
lärare följde kursbokens upplägg och skulle påbörja ett nytt avsnitt: Kraft och 
Rörelse. Innan det här avsnittet hade eleverna jobbat med både krafter och 
rörelse i två separata avsnitt. Eleverna hade vid dessa tillfällen jobbat med 
begrepp som: tyngdkraft, kontaktkrafter, addition och subtraktion av parallella 
krafter, resultanter, jämvikt, friktion, kraft och motkraft. I avsnittet om rörelse 
hade eleverna arbetat med begreppen: läge, hastighet, acceleration och hur 
dessa storheter kan representeras i diagram som funktion av tiden. Även 
formler för likformigt accelererad rörelse var bearbetade. I det nya avsnittet 
som eleverna skulle påbörja, behandlas icke-parallella krafter följt av Newtons 
andra lag. Avsnittet avslutas med rörelsemängdens bevarande och begreppet 
impuls. Cirkulär rörelse samt rörelse i två dimensioner togs inte upp i det här 
avsnittet utan behandlas istället i Fysik 2.  
 

1.2.5 Metod 

Under den tiden, en och en halv månad, som klassen arbetade med avsnittet 
kraft och rörelse filmades alla lektioner och laborationer. Vid den första 
lektionen fick elever besvara hela FCI-enkäten. Läraren hade inte sett enkäten 
tidigare och ville inte närvara vid förtestet med risk att det skulle påverka den 
kommande undervisningen. Efter sammanställning av förtestet framgick det att 
eleverna hade speciellt svårt för Newtons tredje lag. Två frågor som eleverna 
generellt sett hade svårt för var fråga 25 och fråga 26 (se figur 2). 
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25. En kvinna utövar en konstant horisontell kraft på en soffa. Detta gör 

att soffan rör sig genom rummet över det blanka trägolvet med jämn 
fart "v0".  
Den konstanta kraft som kvinnan utövar:  

 

(A) är lika stor som soffans tyngd 
(B) är större än soffans tyngd. 
(C) är lika stor som den totala kraft som motverkar soffans rörelse. 
(D) är större än den totala kraft som motverkar soffans rörelse. 
(A)  är större än både soffans tyngd och den totala kraft som motverkar soffans 

rörelse. 
 

26. Om kvinnan i förra frågan skulle fördubbla den horisontella kraft hon utövar    
på soffan för att skjuta den på samma golv, så skulle soffan: 

 
(A) röra sig med en konstant fart som är dubbelt så stor som farten “v0” i förra 

frågan 
(B) röra sig med en konstant fart som är större än farten “v” i förra frågan, men  

inte nödvändigtvis dubbelt så stor. 
(C) till en början röra sig med en fart som är konstant och större än farten “v0” i 

förra frågan, därefter med en fart som ökar. 
(D) till en början röra sig med en ökande fart, därefter med konstant fart. 
(E) röra sig med en fart som ökar hela tiden 
 

Figur 2: Fråga 25 och fråga 26 i FCI-enkäten 
 
Baserat på analysen av förtestet avsattes sista laborationspasset i avsnittet för att 
adressera detta problem. En datorbaserad fysiklaboration, inspirerad av 
Sokoloff et al. (2007), med deluppgifter som efterliknande två utvalda frågor ur 
FCI-testet förbereddes. Den första deluppgiften var att använda två kraftgivare 
och pressa dessa mot varandra och studera kraft-tid diagrammen för varje 
kraftgivare. Eleverna skulle också studera diagrammen utseende när 
kraftgivarna, förbundna med ett snöre, drogs isär. Därefter skulle ena 
kraftsensorn skjuvas framför den andra på bänken, först med konstant 
hastighet och därefter med ökande hastighet. Uppgiften var att studera kraft-tid 
diagrammen för båda sensorerna och resonera om vilka slutsatser som kunde 
dras. Sista uppgiften bestod i att verifiera rörelsemängdens bevarande genom att 
låta en vagn på en bana, elastiskt krocka mot en stillastående kraftsensor. 
Vagnens hastighet före och efter kollisionen registrerades med en 
rörelsedetektor. Eleverna fick en timme till förfogande för att genomföra 
försöken.  
 
Laborationen genomfördes som en avslutande aktivitet på det studerade 
avsnittet, cirka en och en halv månad efter det att eleverna hade besvarat FCI-
enkäten som ett förtest. Laborationen genomfördes i halvklass, där halvklass A, 
uppdelade i fyra grupper, inledde med att genomföra laborationen varefter de 
enskilt fick besvara fråga 25 och fråga 26 tagna från FCI-enkäten och sedan 
tillsammans i gruppen diskutera sina svar. Halvklass B, uppdelade i fyra 
grupper, inledde istället med att enskilt besvara de två FCI-frågorna och sedan 
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tillsammans diskutera sina svar, för att därefter genomföra laborationen (figur 
3). 

Halvklass A: (N=13) 

Halvklass B: (N=16) 

Figur 3: Arbetsgången vid laborationstillfället. 

Anledningen till att den här designen användes var för att både kunna 
undersöka om eleverna utnyttjade kunskaperna från laborationen i diskussionen 
och om eleverna utnyttjade vad de kommit fram till vid diskussionen i 
laborationen.  
Insamlingen av data avslutades två veckor efter laborationen med att eleverna 
fick besvara hela FCI-enkäten som ett eftertest. 

1.2.6 Analys  och resul tat  av pi lo ts tudien 

Laborationens inverkan på elevernas begreppsförståelse 
Syftet med laborationen var att erbjuda eleverna möjligheten att utmana sin 
förståelse för Newtons andra och tredje lag i ett verkligt sammanhang. För att 
kunna avgöra om enbart laborationen hade någon effekt på elevernas 
begreppsförståelse jämförs gruppernas svarsfrekvenser på de två frågorna. 

Tabell 2: Resultat fråga 25 och fråga 26 vid laborationstillfället 
Fråga 25 Fråga 26 

Felaktigt 
svar 

Korrekt svar Felaktigt 
svar 

Korrekt svar 

Grupp A Antal 1 12 11 2 
Procent 7.7% 92.3% 84.6% 15.4% 

Grupp B Antal 7 9 12 3 
Procent 43.8% 56.3% 80.0% 20.0% 

Eleverna i grupp A som först laborerade och sedan besvarade frågorna hade 
92,3% korrekta svar på fråga 25. Grupp B som startade med att svara på 
frågorna hade 56,3% korrekta svar på fråga 25. Ett Chi-Square test 
genomfördes för att jämföra gruppernas resultat, där noll hypotesen innebär att 

Eleverna	  laborerar	  

Elevern	  besvarar	  individuellt	  
Q25	  och	  Q26	  

Följt	  av	  en	  gemensam	  
diskussion	  i	  gruppen	  

Elevern	  besvarar	  individuellt	  
Q25	  och	  Q26	  

Följt	  av	  en	  gemensam	  
diskussion	  i	  gruppen	  

Eleverna	  laborerar	  
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det inte finns något samband mellan grupperna och andelen korrekta svar. 
Resultatet visar att noll hypotesen kan förkastas, eftersom skillnaden mellan 
grupperna är signifikant med ett p-värde av (p=0,031). Resultat antyder att det 
är möjligt och mest troligt att den genomförda laborationen är den bidragande 
faktorn till skillnaden mellan A och B. 

Analysen av elevernas andel korrekta svar på fråga 26 vid laborationstillfället 
visar en helt annan bild jämfört med resultaten på fråga 25. Endast fem elever 
svarade korrekt på fråga 26. Ingen tydlig skillnad mellan gruppernas resultat kan 
här urskiljas. Noll hypotesen kan här inte förkastas, vilket innebär att den 
genomförda laborationen inte kan påstås ha bidragit till ökad begreppsförståelse 
avseende fråga 26. 

Diskussionens inverkan på elevernas begreppsförståelse 

För att kunna analysera hur elevernas gruppdiskussioner påverkade eleverna 
jämfördes resultaten vid laborationstillfället med hur eleverna besvarade fråga 
25 och fråga 26 vid eftertestet två veckor efter laborationen. Tabell 3 visar att 
grupp A:s andel korrekta svar på fråga 25 avtog från laborationstillfället till 
eftertestet, vilket betyder att gruppdiskussion inte hade några positiva effekter i 
det här fallet. Orsaken till att andelen korrekta svar avtar vid eftertestet avtar, 
kan bero på att elevernas vardagsuppfattning åter tar överhanden. För Grupp 
B:s del steg däremot andelen korrekta svar vilket kan vara en konsekvens av 
laborationen och/eller diskussionen. Skillnader mellan grupperna i post-testet är 
inte statistik signifikant (p=0,262) vilket innebär att noll hypotesen inte kan 
förkastas.  

Tabell 3: Fråga 25 vid laborationstillfället och vid eftertestet 

Fråga 25 (Laborationen) Fråga 25 (Eftertestet) 

Felaktigt svar Korrekt Svar Felaktigt Svar Korrekt Svar 

Antal % Antal % Antal % Antal % 

Grupp A 1 7.7% 12 92.3% 4 30.8% 9 69.2% 

B 7 43.8% 9 56.3% 2 13.3% 13 86.7% 

Tabell 4 visar en sammanställning av elevernas svarsfrekvenser för fråga 26, vid 
laborationstillfället och vid eftertestet. För grupp A som enbart genomförde en 
gruppdiskussion mellan laborationstillfället och eftertestet så är det endast 2 
personer av 13 som besvarat frågan korrekt vid eftertestet. För grupp B:s elever 
så är resultatet ett liknande endast 1 av 16 elever besvarar fråga 16 korrekt vid 
eftertestet. Grupp B genomförde både laborationen och gruppdiskussionen 
emellan de båda testerna. 
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Tabell 4:  Fråga 26 vid laborationstillfället och vid eftertestet 

Fråga 26 (Laborationen) Fråga 26 (Eftertestet) 

Felaktigt svar Korrekt Svar Felaktigt Svar Korrekt Svar 

Antal % Antal % Antal % Antal % 

Grupp A 12 92.3% 1 7.7% 11 84.8% 2 15.3% 

B 13 81.3% 3 18.7% 15 93.8% 1 6.2% 

Resultatet visar att laborationen hade positiva effekter på elevernas 
begreppsförståelse på fråga 25, medan ingen statistiskt säkerställd ökning 
kunder fastställas på fråga 26. Elevernas gruppdiskussioner på fråga 25 och 26 
medförde ingen ökning av andelen korrekta svar.  

Jämförelser mellan förtestet och eftertestet visar det genomsnittliga 
normaliserade ökningen på <g> = 0,0225, vilket är ett liknande resultat som 
presenteras i Hakes (1998) studie, för över två tusen studenter som deltog i en 
traditionell fysikundervisningsform. Det är här viktigt att påpeka att eleverna 
som deltog i studien inte har behandlat flera moment som testas i FCI-enkäten. 

1.2.7 Slutsats  

Resultat i pilotstudien visar att laborationen var effektiv när det gällde att öka 
begreppsförståelsen på fråga 25. Samtidigt visar resultat att elevernas 
diskussioner vid laborationstillfället inte kunde påvisas ha några positiva 
effekter på elevernas begreppsförståelse. Kind et al. (2011) menar att kvalitén 
på elevernas diskussioner beror på kvalitén på elevernas undersökningar. Kan vi 
då verkligen påstå att laborationen var effektiv om eleverna inte kan uttrycka sig 
och samtala om vad och varför de utför en laboration? Ger vi tid och möjlighet 
för detta? 
Resultatet påvisar hur viktigt det är att ytterligare forskning kring elevers 
kommunikation under det laborativa arbetet sker.  Flera frågor aktualiseras: Hur 
får vi elever och studenter att vänja sig vid att laborativt arbete innebär samtal 
om både innehåll och genomförande utifrån olika syften? Hur formulerar vi 
uppgifter så elever och studenter uppfattar att de förväntas diskutera och 
interagera kring varför och vad frågor, inte bara hur? Dessa frågor ligger till 
grund för de undersökningar som resulterat i de tre artiklar som följer. 
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2. Licentiatuppsatsens syfte

I det här avsnittet beskrivs uppsatsens övergripande syfte samt de mer specifika frågor som 
studeras i artiklarna. 

Fysikämnet på gymnasiet är förbehållet för elever som valt att studera på 
teknik- eller naturvetenskaps-programmet. Första fysikkursen, Fysik 1, är 
obligatorisk på båda programmen. Beroende på val av inriktning inom 
programmen kan eleverna läsa ytterligare en fysikkurs, Fysik 2. På vissa skolor 
erbjuds elever att dessutom läsa en fördjupningskurs, Fysik 3.  I kursplanen för 
fysikämnets syfte framhålls att undervisningen ska ge eleverna förutsättningar 
att utveckla sin förmåga att söka svar på frågor, planera, genomföra, tolka och 
redovisa experiment och observationer samt förmåga att hantera material och 
utrustning. Eleverna ska också ges förutsättningar att använda sina kunskaper i 
fysik för att kommunicera samt för att granska och använda information. 
Vidare ska eleverna ges möjlighet att argumentera kring och presentera analyser 
och slutsatser (Ämnesplanen i fysik 2011). I kursplanen för fysik nämns 
ingenstans om hur detta ska genomföras, utan läraren förutsätts själv utforma 
undervisningen på ett sådant sätt att dessa förutsättningar tillgodoses. Denna 
relativt skarpa betoning på både det laborativa inslaget och att eleverna ska ges 
möjlighet att själva komma till uttryck, medför att forskning inom det här 
området blir extra betydelsefullt. 
Utgångspunkten i den här avhandlingen är att det laborativa inslagen i 
fysikundervisningen har särdeles goda förutsättningar att erbjuda eleverna 
möjligheter att utveckla både deras laborativa och kommunikativa förmåga. 
Laborationsmomentet skapar en speciell diskurs där eleverna blir aktörer och 
läraren iträder rollen som organisatör och observatör. I en sådan miljö skapas 
förutsättningar för att eleverna på ett naturligt sätt får möjlighet att prata och 
diskutera fysik. Syftet med det här arbetet är att studera hur kommunikationen 
mellan eleverna påverkas av det laborativa arbetets utformning i fysik.  

2.1 Delstudiernas frågor 

2.1.1Artikel  1:   

The Effectivieness of Laboratory Work in Physics – A Case Study at 
Upper Secondary School in Sweden 

Hur effektivt är det laborativa arbetet med avseende på: 

1) Lärarens syfte med vad det är tänkt att de ska lära sig i förhållande till
det lärande som faktiskt synliggörs i elevintervjuer och elevers
laborations-rapporter?

2) Vad läraren avser att eleverna ska göra i förhållande till vad eleverna
faktiskt gör?
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2.1.2 Artikel  2:  

Different Types of Laboratory Work - Different Types of 
Communication: Students’ talk during laboratory work in upper 
secondary school physics 

1) Hur påverkas elevernas kommunikation av laborationsformen?

2) Hur påverkas kommunikationen mellan eleverna av de aktiviteter som
laborationen genererar?

 2.1.3 Artikel  3:   

Student talk during the process of laboratory work of linear motion in 
school physics 

1) Vilken typ av interaktion kommuniceras under episoder när olika
samtalstyper används, och hur kan dessa interaktioner beskrivas som
steg i processen?

2) Vilket fysikinnehåll kommuniceras under episoder när olika
samtalstyper används, och hur kan detta innehåll beskrivas som steg i
processen?
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3. Analysinstrument

3.1 Laborationers effektivitet 

Flera studier har visat att elever fokuserar på själva genomförandet istället för 
på vad det är tänkt att man ska lära sig av laborationen (Hodson, 1990; Hofstein 
& Lunetta, 2004; Millar et al., 2002).  För att eleverna ska förstå vad det är som 
är viktigt att lära sig utav laborationen så måste lärare förklara det både i ord 
och handling (Högström, Ottander & Benckert, 2006). Det är också viktigt att 
läraren har ett tydligt mål med laborationen som också delges eleverna, så att de 
kan jobba mot det utsatta målet. Elever som sällan eller aldrig förstår syftet med 
vad som görs kommer troligtvis inte uppfatta naturvetenskap som en 
meningsfull aktivitet (Wickman, 2006).  För att kunna avgöra i vilken 
utsträckning en specifik fysiklaboration är effektiv har en modell använts (se 
figur 4), som arbetades fram under ett omfattande europeiskt forskningsprojekt 
om laborativt arbete i naturvetenskaplig utbildning (LSE) (Millar, Tiberghien & 
Le Maréchal, 2002). 

Figur 4: Millars et al. (2002) modell 
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Modellen består av fyra steg. Det första steget berör lärarens mål med det 
laborativa arbetet. Vad är det tänkt att eleverna ska lära sig av laborationen? 
Högström et al. (2006) menar att generella mål som framhålls av lärare 
framförallt är kognitiva aspekter av det laborativa arbetet, medan affektiva mål 
är mindre framträdande. När lärare ska beskriva mål för specifika laborationer 
framhålls mål som att utveckla praktiska och manipulativa färdigheter men 
också de affektiva aspekterna som att stimulera, skapa intresse framhålls här 
tydligare (Högström et al., 2006). Steg 2 innebär att man utifrån intervjuer med 
undervisande lärare och studier av laborationsinstruktioner undersöker vad det 
är eleverna ska göra. Utgången av steg 1 och steg 2 influeras av lärarens syn på 
naturvetenskap, lärarens syn på lärande och av den kontextuella miljö som 
lärare och elever befinner sig i. Steg 3 innebär att man genom observationer 
studerar vad eleverna faktiskt gör under själva laborationen. Steg 4 handlar om 
att analysera vad eleverna faktiskt har lärt sig av att genomföra laborationen, 
vilket kan ske genom intervjuer med eleverna, analyser av laborationsrapporter 
eller jämförelser mellan eventuellt genomförda för- och eftertest. Steg 3 och 4 
påverkas av elevernas syn på naturvetenskap och elevernas syn på lärande. Även 
den kontextuella miljön, i vilken eleverna genomför laborationen, påverkar vad 
eleverna gör och lär sig av laborationen. 

Huvudsyftet med den laborativa undervisningsformen är enligt Tiberghien 
(2000) att eleverna kan skapa länkar mellan två domäner: Domänen av 
observationer och objekt till domänen av idéer. Laborationens effektivitet kan 
utifrån det perspektivet sedan bestämmas på två nivåer (Abrahams & Millar 
2008) (se tabell 5).  

Tabell 5: Analytiskt ramverk för att bedöma en laborations effektivitet. 

Effektivitet Domän för observationer Domän för idéer 

En laboration är effektiv 
på nivå 1 om… 

.. eleverna använder föremål 
och material på det sätt läraren 
hade tänkt sig; och genererar 
den typ av data som läraren 
avsett. 

... Samtidigt som eleverna 
utför uppgiften så tänker, 
diskuterar eleverna arbetet, 
iakttagelser med de idéer 
som läraren avsett dem att 
använda. 

En laboration är effektiv 
på nivå 2 om… 

... Eleverna senare kan komma 
ihåg saker som de gjorde med 
föremål eller material, eller 
observerade vid 
genomförandet av 
laborationen, och viktiga 
kännetecken för de data som 
samlats in. 

... Eleverna senare kan 
diskutera laborationen 
genom att använda de idéer 
som den var tänkt att 
utveckla och eventuellt 
använda idéerna i en annan 
kontext. 



20 

Effektivitet på nivå 1 uppnås om eleverna faktiskt gör det läraren hade för 
avsikt att eleverna skulle göra. Effektivitet på nivå 2 uppnås om eleverna lär sig 
det som läraren hade för avsikt att eleverna skulle lära sig. Laborativa aktiviteter 
som fokuserar på domänen av idéer har enligt Leach och Scott (1995) mycket 
högre lärandekrav jämfört med laborationsaktiviteter som enbart erbjuder 
eleverna att se och komma ihåg en observation. Analysinstrumentet har använts 
i artikel 1 för att studera en specifik fysiklaborations effektivitet. 

3.2 Olika typer av laborativt arbete 

Olika former av laborativt arbete förknippas ofta med begreppet frihetsgrader. 
En laborations utformning kan beskrivas utifrån Schwabs (1962) kategorisering 
av olika frihetsgrader (tabell 6). Vid Nivå 0 har eleverna inget inflyttande över 
hur problemet ska utformas eller vilken metod som ska användas, utan det 
bestäms uteslutande av läraren själv. Laborationer på Nivå 0, eller slutna 
laborationer som denna arbetsform också kallas, används ofta för att verifiera 
att behandlad teori stämmer i praktiken. Laborationer med hög frihetsgrad 
benämns ofta som öppna laborationer.  

Tabell 6: Fyra nivåer av frihetsgrader (Schwab, 1962) 
Frihetsgrad Problem Metod Resultat 
Nivå 0 Givet Given Givet 
Nivå 1 Givet Given Öppet 
Nivå 2 Givet Öppen Öppet 
Nivå 3 Öppet Öppen Öppet 

I en studie av Domin (1999) presenteras ett alternativt sätt att kategorisera olika 
typer av naturvetenskapliga laborationer. Fyra olika typer av laborationer 
identifierades genom att använda tre olika indikatorer: Resultat, Metod, 
Tillvägagångssätt. Laborationens resultat kan initialt vara känt eller okänt för 
eleverna. Angreppsättet eller metoden som används kan vara antingen deduktiv 
eller induktiv. En deduktiv metod innebär exempelvis att eleverna applicerar ett 
fysikaliskt samband för att beräkna en fysikalisk storhet, medan ett induktivt 
tillvägagångssätt innebär att eleverna provar sig fram och drar slutsatser av sina 
observationer och erfarenheter (Domin, 1999). Skillnaden i hur Domin 
differentierar laborationer mot Schwab består av hur indikatorn metod 
definieras. Baserat på dessa tre indikatorer identifierar Domin (1999) fyra olika 
typer av laborativt arbete (tabell 7). 

Table 7: Fyra typer av laborativt arbete enligt Domin (1999). 

Typ av laboration 
Indikator 

Resultat Metod Tillvägagångssätt 
Expository Givet Deduktiv Förutbestämt 
Inquiry Okänt Induktiv Obestämt 
Discovery Givet Induktiv Förutbestämt 
Problem-based Givet Deduktiv Obestämt 
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Gyllenpalm, Wickman och Holmgren (2010) har skapat en taxonomi där 
Domins (1999) fyra stilar av laborativt arbete kategoriseras utifrån Schwabs 
(1962) frihetsgrader. Expository och Discovery baserade laborationer bedöms 
vara av frihetsgrad noll medan Problem-Based har en frihetsgrad och Inquiry 
har två frihetsgrader. 

Expository: Detta är den vanligast förekommande laborationsstilen. Den är 
sluten till sin karaktär och benämns också vanligtvis som kokbokslaborationer. 
Eleverna får tydliga instruktioner både skriftligt och muntligt om vad och hur 
laborationen ska utföras. Denna typ av laboration används ofta för att verifiera 
att genomgången teori stämmer i praktiken. 

Inquiry: Läraren ger eleverna en uppgift där de ombeds att undersöka visa 
faktorer som härrör en bestämd variabel eller ett begrepp. Eleverna planerar här 
sin egen undersökning. Denna typ av undersökning liknar mest en verklig 
naturvetenskaplig undersökning. Laborationsformen kräver mer tid och ställer 
högre krav på elever, lärare och tillgång till utrustning. 

Discovery: Läraren informerar eleverna vad de ska göra och vilka data som ska 
samlas in. Eleverna förväntas därefter att utifrån insamlad data dra egna 
slutsatser. Detta ger eleverna möjlighet att upptäcka och förstå de 
underliggande begreppen. 

Problem-Based: Läraren ger eleverna ett problem som de ska lösa. De förväntas 
göra det genom att tillämpa teorier som behandlats på tidigare lektioner. 
Genom att lösa problemet så är förhoppningen att eleverna får en bättre 
förståelse för underliggande begrepp.  

Domins (1999) indikatorer har använts i artikel 2 för differentiera fyra stycken 
laborationer. 

3.3 Analys av elevernas kommunikation under det laborativa arbetet 

Mercer (1995) beskriver tre olika typer av samtal och presenterar dessa som tre 
analytiska kategorier, som är användbara när elever konverserar i små grupper. 

Disputational talk: kan beskrivas som individuell beslutstagning istället för att 
sträva mot överenskommelse och gemensam kunskap. Diskursen karaktäriseras 
av oenighet och ett påstående bemöts med ett kontrande påstående i 
debattform. Relationen mellan deltagarna är tävlingsinriktad, där försvar av 
individens egna idéer och tankar prioriteras framför övervägandet av andras 
förklaringar. 

Cumulative talk är uppbyggt av repetitioner, bekräftelser och samarbete. 
Samtalstypen bjuder in till konstruktionen av gemensam kunskap genom 
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ackumulation. I den kumulativa diskursen bygger deltagarna positivt men 
okritiskt vidare på vad andra har sagt. Information och idéer delas under 
processen att skapa kunskap, men utan att bli utmanade. 
Exploratory talk ses som den värdefulla typen av konversation där uttalanden 
och förslag presenteras för att gemensamt övervägas. Personen som för talan 
visar kritiskt och konstruktivt engagemang i varandras idéer. Alternativa synsätt 
föreslås ofta och kunskapssökandet blir tydligt genom sättet att resonera och 
samtala. 
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4. Sammanfattning av artiklarna 

 
I det här kapitlet redovisas en kort sammanfattning av resultaten i de ingående 
artiklarna i licentiatavhandlingen. 
 

4.1 Artikel 1  

I den första artikeln, Artikel 1: The Effectivieness of Laboratory Work in 
Physics – A Case Study at Upper Secondary School in Sweden, studeras 
elevernas syn och upplevelse av en fysiklaboration. En lärare och 19 
gymnasieelever på ett naturvetenskapligt program deltog i studien.  Eleverna 
studerades när de arbetade med avsnittet likformig rörelse i en datorbaserad 
laborationsmiljö. Syftet med studien var att analysera innebörden av begreppet 
effektivitet i relation till elevernas lärande och upplevelser. Detta var första 
datainsamlingen i något som var tänkt att bli en longitudinell studie om 
laborationens roll i fysikundervisningen på gymnasiet. Tre datainsamlingar per 
termin var planerade där laborationernas frihetsgrader skulle variera. Studien 
som beskrivs i den här första artikeln kan därför betraktas som en intervention i 
det avseendet att läraren var ombedd att planera en fysiklaboration som var 
sluten till sin karaktär.  Instruktionens utformande och fysikinnehållet i 
laborationen bestämdes däremot av läraren själv. De bärande frågorna i studien 
var:  
Hur effektivt är det laborativa arbetet sett till:  
 

1) Lärarens syfte med vad det är tänkt att de ska lära sig i förhållande till 
det lärande som faktiskt synliggörs i elevintervjuer och elevers 
laborations-rapporter? 
  

3) Vad läraren avser att eleverna ska göra i förhållande till vad eleverna 
faktiskt gör? 

 
Eleverna hade innan laborationstillfället haft två teorilektioner på avsnittet 
likformigt accelererad rörelse. Läraren hade då låtit en elev promenera framför 
klassen och sedan visat hur rörelsen kan representeras i ett läge-tid diagram. 
Läraren demonstrerade också hur en rörelsedetektor och tillhörande 
datorprogram kan användas för att studera rörelser i realtid.  
 
Datainsamlingen inleddes med att läraren i anslutning till laborationen 
intervjuades om laborationens syfte och vad det var tänkt att eleverna skulle lära 
sig. Läraren delade in eleverna i sex grupper, med tre till fyra elever i varje 
grupp, varpå laborationen genomfördes. Alla gruppers arbeten videofilmades. 
En vecka efter laborationen intervjuades eleverna i respektive 
laborationsgrupper. Två månader senare fick eleverna dessutom besvara ett 
skriftligt test, bestående av frågor som behandlades vid laborationstillfället.  En 
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laborationsrapport per grupp samlades in för vidare analys. Alla 
videoinspelningarna konverterades till ett datorprogram för transkribering och 
analys.  Videoinspelningarna tillsammans med insamlat material analyserades 
utifrån en modell som togs fram av Tiberghien et al. (2001) för att analysera och 
utvärdera laborationsinstruktioner under det europeiska projektet LSE, 
(Labwork in Science Education).   
Första steget i analysarbetet var att identifiera lärarens intentioner med 
laborationen.  Vid intervjutillfället uttryckte läraren att syftet med laborationen 
var att eleverna skulle få ökad förståelse för sträcka-tid-grafer genom att 
använda sig av datorbaserad utrustning. Läraren utryckte också förhoppning 
om att eleverna skulle fundera kring begreppet sträcka och vad som avses med 
positiv respektive negativ sträcka. Laborationsinstruktionen hade läraren hämtat 
från internet för att därefter ha översatt och omarbetat den för att passa in i 
undervisningssituationen. Syftet med laborationen som det var uttryck i 
instruktionen var mer omfattande och detaljerat i det avseendet att det framhöll 
vad eleverna var tänkta att göra. Under rubriken syfte i instruktionen framgick 
att eleverna skulle analysera rörelsen när de gick framför en rörelsedetektor. De 
skulle ställa hypoteser, skissa och testa hur både läget respektive hastigheten 
förändras som funktion av tiden. Fundera vad som avses med positiv och 
negativ hastighet och vad som menas med fart. Syftet med laborationen som 
läraren sedan förmedlade till eleverna under introduktionen var att eleverna 
framför allt skulle lära sig att hantera programvaran och betonade särskilt vikten 
av att de skulle lära sig att spara sina resultat på tilldelade lagringsutrymmen.   
 
Nästa steg i analysen var att studera vad läraren ville att eleverna skulle göra. 
Under introduktion betonade läraren hur eleverna skulle ställa iordning 
utrustningen och att de snabbt kunde läsa den första delen av instruktionen 
som avsåg syftet, för att sedan koncentrera sig på den andra delen där det stod 
vad de skulle göra. Läraren nämnde ingenting om hur eleverna skulle tolka 
graferna. Ingen diskussion om fysikbegrepp som läge, hastighet och 
acceleration, eller vad eleverna skulle lära sig av laborationen nämndes under 
introduktionen. Vad eleverna skulle göra var dock utförligt beskrivet i 
instruktionen som delades ut till eleverna innan laborationen startade. 
Instruktionen guidade eleverna genom aktiviteten i det avseendet att den 
informerade eleverna om vad de skulle göra, men gav ingen information hur 
detta skulle ske.  
 
Alla grupperna startade laborationen genom att läsa instruktionen. Ingen av 
grupperna diskuterade hur ett läge-tid diagram bör se ut om en person rör sig 
med positiv eller negativ hastighet, trots att detta stod som en uppgift i 
instruktionen. Alla grupper började genast med att genomföra de inledande 
praktiska försöken. Eleverna var fokuserade på att samla in data genom att gå 
framför rörelsedetektorn och försöka matcha läge-tid grafer enligt 
instruktionen. Diskussioner uppstod vid de tillfällena då deras graf inte 
matchade originalet tillräckligt bra. Oftast provade eleverna sig fram genom att 
upprepa övningen tills att de var nöjda med resultatet.  
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Vid intervjutillfället en vecka efter laborationen fick eleverna svara på frågor om 
vad de trodde läraren ville att de skulle lära sig av laborationen. De fick också 
studera samma grafer som de jobbade med under laborationen och ombads att 
tolka och förklara hur rörelsen såg ut. Eleverna hade svårt att uttrycka vad de 
trodde läraren ville att de skulle lära sig av övningen. De hade inga bekymmer 
att tolka graferna och använde sig av fysikaliska begrepp som hastighet, 
konstant hastighet och lutningen för läge-tid grafen för att beskriva rörelsen. 
Utifrån intervjuerna blev det tydligt att laborationen bidragit till lärande. Testet 
som eleverna fick besvara två månader senare gav ett likvärdigt resultat, som 
visar att elevernas kunskap var befäst. Generellt upplevde eleverna laborationen 
som lätt.  
 
Utifrån analyser av videoinspelningarna framkommer det att eleverna gjorde det 
läraren ville att de skulle göra under själva aktiviteten. Efterföljande intervjuer 
och skriftliga test visar också att en majoritet av eleverna har tillägnat sig 
kunskaper, hur man tolkar olika typer av rörelse grafer.  De har också utvecklat 
förståelsen för fysikbegrepp såsom hastighet och acceleration. Analysen visar 
att utifrån Tiberghien’s et al. (2001)  modell så var laborationen effektiv både på 
nivå1 och nivå 2.  
 
En djupare analys av laborationens effektivitet ger dock en mer komplex bild.  
Flera elever berättar vid intervjutillfället att de upplever att de inte lärde sig 
något av laborationen. Jacobsen (2010) menar att om läraren utryckligen 
förklarar vad det är tänkt eleverna ska lära sig av en aktivitet så kommer det få 
positiva effekter på elevers lärande. Analysen av laborationen i den här studien 
visar hur läraren uttrycker tre olika syften med laborationen.  I det syftet som 
förmedlas till eleverna framhölls handhavandet av utrustning som det primära. 
Troligtvis lärde sig också eleverna mer om hur utrustningen kan tillämpas i en 
fysikkontext, jämfört med vad de lärde sig fysik genom att använda 
utrustningen. Det som läraren uttrycker och förmedlar till eleverna får 
uppenbarligen ett stort genomslag hos eleverna. Slutsatsen från den här fall 
studien är att en laborations effektivitet, sett ur ett lärande perspektiv, beror av 
fler faktorer än enbart vad eleverna lärt sig i relation till lärarens intentioner. En 
viktig aspekt är elevernas förkunskaper och egna önskmål, som i större 
utsträckning bör beaktas vid planerande och val av fysiklaboration. 
 

4.2 Artikel 2 

I den andra artikeln: Different Types of Laboratory Work - Different Types 
of Communication: Students’ talk during laboratory work in upper 
secondary school physics, studeras hur elevernas kommunikation påverkas 
fysik-laborationens utformning. Syftet med studien var att bidra till 
diskussionen om laborationers effektivitet genom att studera om och hur 
språket påverkas av laborationsformen. 20 gymnasieelever i årskurs 1 på ett 
naturvetenskapligt program, indelade i fem grupper, videofilmades när de 
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genomförde en laboration med temat likformigt accelererade rörelse. 
Laborationen var indelad i fyra stationer som eleverna skulle arbeta med under 
en och en halv timme. Var och en av de fyra stationerna analyserades 
kvantitativt och jämfördes utifrån vilka elevaktiviteter och typer av 
kommunikation de genererade.  
Följande frågor beforskades: 
 

1) Hur påverkas elevernas kommunikation av laborationsformen? 
 

2) Hur påverkas kommunikationen mellan eleverna av de aktiviteter som 
laborationen genererar? 

 
För att kunna identifiera och kategorisera stationerna tillämpades Domin’s 
(1999) tre indikatorer: Tillvägagångssätt, Utfall och Procedur. Beroende på om 
det är eleverna eller läraren som styr indikatorerna så kan laborationerna delas 
in i fyra unika laborationstyper, Expository, Discovery, Problem-baserad och 
Inquiry. Analysen av stationslaborationerna visade att två stationer var av 
expository karaktär medan de två återstående stationerna kategoriserades som 
problem-baserad respektive discovery baserad form av laboration.  Varje station 
analyserades sedan grupp för grupp, utifrån vilka aktiviteter och samtalstyper 
som ägde rum. Utifrån upprepade granskningar av videofilmerna identifierades 
fem aktiviteter: Planering, Förbereda utrustning, Insamling av data, Bearbeta av data, 
Analys av resultat. Dessa aktiviteter återfanns i varierande utsträckning beroende 
på typ av laboration. För att kunna analysera elevernas konversation delades 
kommunikationen in i tre typer beskrivet av Mercer (1995). Disputational talk -
kännetecknas av att eleverna är oense och ett påstående möts av ett nytt 
påstående. Eleverna prioriterar att försvara sina egna åsikter istället för att 
bemöta och reflektera över andras. Cumulative talk- känns igen av att eleverna 
bekräftar och upprepar varandras uttalanden. Dialogen bidrar till skapandet av 
kunskap men sker okritiskt utan att någons uttalande på allvar ifrågasätts. 
Exploratory talk – ses som den värdefullaste typen av samtal. Eleverna kommer 
med påståenden och förslag som tillsammans diskuteras. Eleverna visar 
engagemang i varandras idéer och alternativa synsätt föreslås som medför att 
diskussionen förs vidare.  
 
Samanställning av analysen av de fem grupperna visar att 71,5 % av den totala 
tiden användes för cumulative talk och 27,3% exploratory talk. Endast 1,2 % 
kategoriserades som disputational talk. De två stationerna som klassades som 
Expository typ av laboration, genererande i snitt 81,5% cumulative talk. 
Stationen som klassades som Problem-Based genererade högst andel 
exploratory talk totalt 37%.  Vidare kodades 59% av elevernas dialog i den 
problembaserade som cumulative talk och enbart 4% som disputational. Den 
Discovery baserade laborationen genererade 66% cumulative talk och 34% 
exploratory talk. I de två stationer som kategoriserades som Expository gav 
läraren utförliga instruktioner om vad och hur de skulle genomföra arbetet, 
vilket medförde att eleverna inte själva behövde ägna tid åt att planera lämpligt 
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tillvägagångssätt. Under introduktionen till både den Discovery och Problem-
Based betonade läraren istället vad eleverna skulle göra, men nämnde ingenting 
om hur det skulle gå till. Resultatet visar att laborationsformen kan påverka hur 
eleverna kommunicerar med varandra.  
 
Analysen visar att de fyra enskilda stationslaborationerna erbjuder eleverna 
liknande aktiviteter, men däremot varierar i vilken utsträckning dessa aktiviteter 
äger rum. I de två laborationerna kategoriserade som expository ägnade 
eleverna mycket av tiden åt att samla in data och sedan att bearbeta den, ingen 
tid användes här för att planera arbetet. I den Discovery baserade laborationen 
ägnade eleverna däremot huvuddelen av tiden åt att analysera innebörden av 
resultaten. Analysen visar att aktiviteterna bjuder in till de tre samtalstyperna i 
olika utsträckning. Aktiviteter som förberedelse av utrustning och insamling av 
data skapar uteslutande kumulativa samtal. Aktiviteter som planering, 
bearbetning av data och analys av resultat bjuder däremot in till samtal av mer 
explorativ karaktär. Resultaten i den här studien visar hur viktigt det är att 
läraren är medveten om hur olika former av laborativt arbete påverkar 
kommunikationen, och då framför allt hur olika aktiviteter kan planeras för att 
skapa förutsättningar och uppmuntra eleverna att diskutera fysik. 
 

4.3 Artikel 3 

Den tredje artikel: Student talk during the process of laboratory work of 
linear motion in school physics, kan betraktas som en fristående fortsättning 
på artikel 2. I den här studien används samma datamaterial som i artikel 2. 
Målet med studien var att undersöka de komplexa sekvenser av händelser som 
förekommer under tiden eleverna arbetar laborativt, varmed syftet är att finna 
ny kunskap som kan vara värdefull för lärares planering av undervisning. 
Diskursanalys har tidigare visat sig vara ett framgångsrikt tillvägagångssätt för 
att analysera hur elever interagerar både på en lingvistisk och kognitiv nivå. I 
den här studien kompletteras diskursanalysen till att också omfatta vad eleverna 
diskuterar i form av innehåll på både en lingvistisk och kognitiv nivå. 
Transkriberade utdrag från en grupps konversationer valdes ut för att analyseras 
kvalitativt. Analysen omfattar hur gruppen av elever konverserar inom en 
diskurs som är influerad av uppgiftens karaktär, tillgängligt material och 
utrustning för eleverna. Även de steg i interaktionsprocessen och de steg som 
tas rörande innehållet som eleverna använder i processen är av intresse för att 
beskriva situationen. Under det laborativa arbetet interagerar eleverna på flera 
plan samtidigt. Forskningsfrågorna var följande: 
 

1) Vilken typ av interaktion kommuniceras under episoder när olika 
samtalstyper används, och hur kan dessa interaktioner betraktas som 
steg (moves) i processen? 

2) Vilket fysikinnehåll kommuniceras under episoder när olika samtalstyper 
används, och hur kan innehåll betraktas som steg (moves) i processen? 
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För att kunna besvara forskningsfrågorna användes en analysmodell som 
ursprungligen skapades av Barnes and Todd (1995), vars modell beskriver hur 
elever bygger upp ett explorativt samtal genom diskursiva steg (discoursive 
moves). Mercer (1995) vidareutvecklade modellen genom att dels beskriva 
språket på en lingvistisk nivå, men också på en kognitiv nivå genom att skildra 
hur eleverna interagerar under ett explorativt samtal. För att även kunna 
analysera vad eleverna säger och vilka syften eleverna uttrycker så skapades en 
modell med fyra fält (se tabell 8). Tabellen kan betraktas som en matris där den 
lingvistiska och kognitiva nivån analyseras utifrån interaktion och innehåll.  
Analysen omfattar tre elevtranskript som beskriver tre olika samtals typer.   
 
Tabell 8: Princip för diskursanalys. Operationalisering baserad på Barnes & Todd, 1995 and 
Mercer, 1995.  

 Interaction  (HOW?) Content  (WHAT?) 

Linguistic 
level  
 
Talk as moves 
in the 
dialogue and 
in the content 

Discursive Moves:  
 
How do they speak to each 
other?  
 
 

Content Moves:  
 
What content is in focus and what 
topics are discussed?  
 

Cognitive 
level  
 
Talk as action 
and thought 

Action moves:  
 
How do the students act when 
they make progress in the task? 
 

Purposive moves:  
 
What student purposes does the 
talk-sequence express? 

 
Varje samtals typ som analyserar beskrivs utifrån matrisen med identifierade 
moves. Tre huvudkategorier av moves infördes: Action moves, Content moves och 
Purposive moves. Discoursive moves var sen tidigare definierade av Barnes och 
Todd (1995) samt Mercer (1995). Noggranna och upprepade studier av 
transkripten resulterade i flera identifierade moves, i var och en av de tre 
samtalsformerna. (se tabell 9). De olika stegen på både lingvistisk och kognitiv 
nivå som definierades för de olika samtalsformerna visar tydligare hur eleverna 
interagerar och vilka underliggande syften eleverna har med samtalet. I det 
kumultiva samtalet visar purposive moves hur eleverna försöker driva arbetet 
framåt, medan det explortiva samtalet innehåller purposive moves som istället 
är mer individuella och intellektuellt riktade. Stegen fungerar som girpunkter i 
samtalet, varifrån en ny riktning tas, men nytt innehåll och nya syften. Med 
hjälp av analysmodellen kan moduler av laborativt arbete skapas för att 
effektivare tillgodose specifika syften. 
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Table 9: Moves funna för interaktion och innehåll i de tre transkripten. 
 
 Interaction Content 
Talktypes Dispu- 

tational talk 
Cumulativ 
talk 

Exploratory 
talk 

Disputational 
talk 

Cumulativ talk Exploratory 
talk 

Linguistic 
level 

Discursive moves: 
How do they speak to each other? 

Content Moves: 
What content are in focus and what topics are 
discussed? 
 

Assertion  
Counter 
assertions 

Request for 
actions 
Confirmatio
ns 
Repetition 

Qualifier 
Challenged 
Accepted 
Extended 

Interpretation 
of a concept 
Interpretation 
of a phenomena 

Implementation 
Use of 
equipment 
Taking notes 

Evaluating 
results 
Meaning of 
a physics 
concept 
 

 
Cognitive 
level 

Action moves: 
 
How do the students act and make progress 
of the task? 
 
 

Purposive Moves: 
 
What student purposes does the talk-sequence 
express? 
 

Defending 
Condescend
ing 
Competing 
 

Declaring 
Instructing 
Requesting 
Informing 
 

Listening 
Considering 
Engaging 
 

Reinforcing old 
knowledge 
Revealing 
knowledge 
 

Participation 
Targeted 
work 
Competition 
of task 
Handling 
equipment 

Linking 
knowledge 
Building 
conceptual  
understanding 
Creating new 
knowledge 
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5. Diskussion   

När det gäller laborativt arbete i fysik framhåller man i många länders 
styrdokument och även i den svenska gymnasieskolans kursplaner för ämnet 
fysik, det undersökande arbetssättet.  Här betonas att eleverna ska ges 
förutsättningar att utveckla förmågan att söka svar på frågor, planera, 
genomföra, hantera utrustning, tolka och redovisa experiment. Eleverna ska 
dessutom ges möjligheter att använda sina kunskaper i fysik för att 
kommunicera, argumentera och presentera slutsatser (Ämnesplanen för fysik 
2011). Hur dessa förmågor tillsammans med det centrala kursinnehållet, 
beskrivet i styrdokumenten, ska realiseras är upp till den undervisande läraren 
att själv bestämma.  Det laborativa arbetet får här en viktig roll ur ett 
undervisnings- och lärande perspektiv, i och med att det på ett naturligt sätt kan 
erbjuda elever att utveckla ovan nämnda förmågor samtidigt som det centrala 
innehållet behandlas. Laborationens design blir här en betydelsefull faktor för 
att skapa en sådan lärandemiljö.  
 
Det laborativa arbetet kan vara effektivt ur två aspekter enligt Tiberghien, 
Veillard, Le Maréchal, Buty och Millar (2001). Dels ur aspekten att eleverna 
faktiskt gör det läraren hade tänkt att de skulle göra (nivå 1), och dels ur 
hänseendet att eleverna senare kan använde de idéer den var tänkt att utveckla i 
ett annat sammanhang (nivå 2). Resultaten i den inledande kvantitativa studien 
belyser hur komplext det är att skapa effektiva laborationer. I pilotstudien 
skedde en intervention i det avseendet att ena halvklassen laborerade först och 
besvarade därefter två frågor som sedan diskuterades i mindre grupper, medan 
den andra halvklassen först besvarade frågorna, diskutera frågorna inom 
gruppen för att sedan genomföra laborationen. Analysen visar att eleverna 
tillgodosåg sig ny kunskap, gällande Newtons tredje lag, som en konsekvens av 
det laborativa arbetet. Andelen rätta svar på eftertestet var betydligt högre 
jämfört med på förtestet. Det visar att eleverna kunde använda den kunskap 
som de tillgodosett sig under laborationen i andra situationer. Samtidigt visar 
analysen att gruppdiskussionerna som ägde rum i anslutning till laborationen 
inte hade någon mätbar effekt på elevernas begreppsförståelse. Så hur ska 
resultatet tolkas? Utifrån studiens analys kan man dra slutsatsen att en specifik 
laboration troligtvis har potential att vara effektiv, men graden av effektivitet 
begränsas av elevernas förmåga att ingående diskutera de idéer laborationen var 
avsedd att utveckla. Analysen visar också att eleverna inte gjorde några 
kopplingar mellan laborationen och de frågor de ombads att diskutera inom 
gruppen.  Det finns heller inga indikationer på att eleverna som inledde med att 
diskutera frågorna utnyttjade det i den efterkommande laborationen. Detta trots 
att laborationen var speciellt anpassad för att efterlikna diskussionsfrågorna. 
Eleverna i båda grupperna uppfattade tydligen laborationen och diskussionen 
som två separata moment. Utfallet antyder att eleverna betraktar 
fysiklaborationer som en aktivitet där genomförandet anses vara det primära, 
varpå lärandet i bästa fall blir sekundärt. Vid de laborativa inslagen i 
fysikundervisningen skapas en speciell diskurs där eleverna automatiskt blir 
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aktörer och läraren istället iträder rollen som organisatör och observatör. Få 
gånger har nog lärare möts av nyfikna elever som kommer till en fysiklaboration 
med frågan ”-Vad ska vi lära oss idag?” Mer vanligt är nog frågan ”-Vad ska vi 
göra idag?”. Sett till hur vi definierar det laborativa arbetet som en 
undervisningsaktivitet där elever individuellt eller i små grupper är involverade i 
hantering och/eller observerar föremål och material (Abrahams & Reiss, 2012), 
så är det fullt naturligt. Därför är det viktigt att lärare inser att det laborativa 
arbetssättet erbjuder eleverna goda möjligheter att tillsammans diskutera och 
prata fysik. Forskning kring effektiviteten av det laborativa arbetet handlar i hög 
utsträckning om eleverna gjorde det som läraren ville att de skulle göra. Ofta 
mäts elevernas lärande genom att undersöka om deras begreppsförståelse har 
förändrats, vilket vanligtvis visar sig vara låg. Om engagemang i dialog formar 
elevernas pedagogiska framsteg och intellektuella utvecklingen i allmänhet 
(Mercer & Littleton, 2007), och om fysiksamtalet är nyckeln till att lära sig fysik, 
i det avseendet att du blir en person som kan kommunicera med andra i en 
fysikdiskurs, då blir även analysen av hur och vad eleverna diskuterar relevant 
kunskap. 

 
Resultaten i artikel 2 visar att olika former av laborativt arbete genererar samma 
typer av aktiviteter, men varierar i tid som ägnas åt de olika aktiviteterna. 
Aktiviteterna i sin tur skapar samtal av olika karaktär. Laborationsformen blir 
därmed en viktig faktor som påverkar och stimulerar till olika typer av samtal 
mellan eleverna. När Edward och Mercer (1987) påpekar att två tredjedelar av 
lektionstiden i genomsnitt används till samtal och att läraren pratar två 
tredjedelar av den samtalstiden, så blir det tydligt att elevernas begränsade 
samtalstid under det laborativa arbetet är mycket värdefull. Maloney och Simon 
(2006) kommer till samma slutsats och föreslår att naturvetenskaplig utbildning 
borde ge elever möjligheter att, genom gruppaktiviteter, träna förmågan att 
diskutera. De laborativa inslagen i fysikundervisningen har goda förutsättningar 
för att kunna verka som en sådan arena.  
Resultaten i artikel 2 visar att aktiviteter som Planering, Bearbetning av data och 
Analys av resultat producerar samtal av explorativ karaktär. Men för att dessa 
samtal ska kunna äga rum måste lärare avsiktligt utforma laborationer som 
innehåller sådana aktiviteter som möjliggör effektiva gruppdiskussioner, vilket 
också påpekas av Bennett et al. (2010). I dessa samtal använder sig eleverna av 
sina vardagsupplevelser och för in dem i en fysikkontext (Enghag, Gustafsson, 
och Jonsson, 2007). Risken är annars att diskussionen blir en isolerad händelse 
som eleverna inte förknippar med laborationen, vilket var fallet i den inledande 
pilotstudien. De mer undersökande laborationsformerna som kategoriseras som 
Problem-based och Discovery enligt Domins (1999) indikatorer, verkar 
generera mer explorativa samtal än den traditionella Expository formen av 
arbete. Detta innebär inte att alla former av Expository form av laborativt 
arbete ska förkastas. Kvalitén på elevers samtal beror också på kvalitén på deras 
undersökning (Kind et al., 2011). Om ett mål med det laborativa arbetet i fysik 
är att eleverna själva ska kunna genomföra kvalitativa undersökningar som utgår 
ifrån deras egna frågeställningar så måste elever bli undervisade och tränade i 
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hur en vetenskaplig systematisk undersökning genomförs. När eleverna 
upplever att de besitter dessa verktyg kan kvalitén i deras samtal förväntas att 
stiga. Resultatet i studien visar att Expository form av laborativt arbete till stor 
del är uppbyggd kring aktiviteter som Insamling av data och Bearbetning av data, 
vilket tränar eleverna i att arbeta systematiskt. Slutsatsen, baserat på dessa 
resultat är att alla formerna av laborativt arbete kan, om de används med 
variation, bidra till ökade kunskaper inom fysikdiskursen.  
 
I enlighet med Mercer (2004)  så framkommer det i analysen av elevernas 
samtal att det explorativa samtalet är den mest värdefulla formen av bildande 
samtal, i det avseendet att eleverna utmanar, accepterar och kompletterar 
varandras uttalanden. Eleverna strävar då efter samförstånd, vilket uppmuntrar 
eleverna till att ifrågasätta sin gamla kunskap och sammanbinda det med ny 
kunskap. Resultatet visar dock att en majoritet av samtalen mellan eleverna var 
av kumulativ karaktär. Det kumulativa samtalet anses inte vara lika värdefullt 
som det explorativa samtalet (Mercer, 2004). Det kumulativa samtalet är ytligare 
i jämförelse med det explorativa och förekommer ofta i de aktiviteter där 
eleverna arbetar med att genomföra någon form av deluppgift. Uppgiften kan 
vara av praktiskt karaktär, som att genomföra en mätning, men kan också 
exempelvis handla om att algebraiskt lösa ut en variabel ur ett fysikaliskt 
samband. Vid dessa tillfällen använder eleverna samtalet för att vägleda 
varandra framåt i arbetet. Slutsatsen är att de kumulativa samtalen kan utgöra en 
grund och referens för kommande explorativa samtal, under förutsättningen att 
eleverna ges tid att diskutera och reflektera kring genomförande och resultat. 
En mycket liten andel 1,2%, av den totala samtalstiden, kodades som 
konfliktsamtal. Den typen av konversation kan betraktas som en organiserad 
debatt och har i olika sammanhang använts som ett pedagogiskt verktyg när 
elever tränas i argumentation. Förmågan att kunna argumentera i en 
naturvetenskaplig kontext är viktig, men speciellt viktigt är att kunna 
argumentera utifrån goda ämneskunskaper och erfarenheter.  
 
Den tredje artikeln vars syfte var att studera elevernas interaktion och 
kommunikation under episoder där olika typer av samtal används, och hur 
dessa interaktioner kan betraktas som moves i processen, resulterade i en tabell 
(se tabell 9). Dessa moves visar hur de olika samtalstyperna används för olika 
syften. I det kumulativa samtalet visar sig det underliggande syftet bestå i 
handlingar som för arbetet framåt i gruppen eller på ett mer personligt plan 
under matematiska operationer för att beräkna en fysikalisk storhet. Den 
explorativa samtalsformen visade sig ha individuella syften av intellektuell 
karaktär. Analysmodellen visade sig vara användbar för att i detalj studera hur 
eleverna interagerar och vad de pratar om och vilka syften eleverna utrycker 
explicit och implicit. 
Att lära sig naturvetenskap innebär att man lär sig tala naturvetenskap (Lemke, 
1990) Men för att gruppsamtalet ska nå en hög kvalité så krävs det att elevernas 
laborativa undersökningar också håller en hög nivå. (Kind et al., 2011) Det här 
påvisar hur viktigt det är att lärare medvetandegörs, om att elevernas samtal 
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under det laborativa arbetet har stor betydelse för deras lärande. Att skapa 
förutsättningar för eleverna att kommunicera nämns överhuvudtaget inte som 
ett mål med det laborativa arbetet för lärare i Högströms et al. (2006) studie. 
Resultaten presenterade i den här licentiatuppsatsen visar hur olika 
laborationsformer är uppbyggda av liknande aktiviteter och hur dessa aktiviteter 
skapar olika förutsättningar för olika samtalsformer. De olika samtalsformerna 
används i sin tur för olika syften. Insikt om detta kan vara värdefullt för att i 
framtiden kunna designa ännu effektivare laborationer. Om så ska ske måste 
värdet av elevernas diskussioner vid laborationer i högre utsträckning också 
diskuteras av lärare och forskare. 
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