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Mål
Målet med projektet var att studera de praktiska villkoren för hur studenter 
inom teknisk och naturvetenskaplig utbildning utför laborativt arbete med 
hjälp av symboliska och fysiska artefakter som diskursiva redskap och hur 
ämnesinnehållet har angripits. Mer specifikt så har syftet varit att studera 
studenternas användning av olika teknologier för mätning, insamling, be-
arbetning och representation av mätdata samt undersöka i vilken utsträck-
ning dessa skapar möjligheter för lärande och förståelse. 

Resultat i korthet
Inom såväl ingenjörs- som naturvetenskap är experimentell verksamhet cen-
tral och olika instrumentella tekniker såsom oscilloskop, mikroskop, rönt-
genapparater och andra sensorer används som medierande verktyg för att 
erfara världen med. Laborationer ses vanligtvis som ett viktigt och centralt 
inslag i natur- och ingenjörsvetenskaplig undervisning inom såväl skol- som 
högskoleväsendet. Ett viktigt inslag i en laboration är experimentet och den 
instrumentering som används. Emellertid har det i stor utsträckning sak-
nats forskning kring den roll som instrumentering och andra teknologier 
har som medierande redskap i laborativt lärande. Detta beror bland annat 
på att dessa teknologier i traditionella vetenskapsteoretiska synsätt och i 
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kognitivistiska teorier har ansetts sakna kognitivt värde. Våra resultat visar 
dock att instrumentering och andra teknologier inte är neutrala tekniker, 
utan påverkar relationen mellan människan och världen. Vad som är möjligt 
att erfara, vad som fokuseras i medvetandet och därmed träder i förgrunden 
samt vad som tonas ner påverkas. Det kognitiva värdet ligger i teknologiers 
möjlighet till urskiljande och fokusering. Det innebär också att olika tekno-
logier har olika meningserbjudanden. Vissa teknologier såsom probeware 
(sensorer anslutna till datorer) och datorstödd mätteknik har visat sig kun-
na användas för att utforma laborationer varmed goda läranderesultat har 
uppnåtts. Vår tolkning är att detta beror på att systemet ger möjlighet till 
att fokusera på och urskilja kritiska aspekter i ämnesinnehållet. Tekniken 
determinerar (förutbestämmer) dock inte lärandet, utan för att utnyttja po-
tentialen i en viss teknologi är det viktigt hur instruktioner och uppgifts-
struktur utformas. 

Våra resultat betyder därmed att lärandet under en laboration måste 
analyseras med hänsyn till såväl de fysiska verktyg (artefakter) såsom olika 
mätinstrument, mätsystem och system för bearbetning och visualisering av 
experimentella data som de symboliska verktyg i form av modeller, begrepp 
och representationer som studenter använder.

Bakgrund
Erhållandet av ny kunskap inom framförallt teknik och naturvetenskap, 

men även inom andra vetenskaper såsom medicin, är i det moderna sam-
hället i hög grad baserad på, och förkroppsligad i, användningen av olika 
teknologier. Det finns i verkligheten en symbios mellan utvecklandet av 
experimentella teknologier, utvecklingen inom naturvetenskap och ut-
vecklingen inom tekniken vilket har givit upphov till begreppet ”techno-
science”. Inom ingenjörsvetenskap, naturvetenskap och techno-science är 
inte erfarandet av världen en direkt erfarenhet människa – värld, utan ett 
medierat erfarande människa – medierande verktyg – värld.  Det handlar inte 
enbart om att teknologier i form av olika instrument och apparater används 
som för att mäta med, utan dessa används på unika och för kunskapspro-
duktionen kritiska sätt. Detta uttryckas av Alfred North Whitehead (1963, 
s. 107, vår kursivering) på följande sätt:

The reason we are on a higher imaginative level [in modern science] is not because we 

have a finer imagination, but because we have better instruments. In science, the most 

important thing that has happened in the last forty years is the advance in instrumental 
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design … A fresh instrument serves the same purpose as foreign travel; it shows things 

in unusual combinations. The gain is more than a mere addition; it is a transformation.

Whitehead påpekar alltså att instrumenten transformerar det sätt som vi 
ser på världen. Detta är viktigt då, enligt Marton, Runesson och Tsui (2004, 
s. 8), lärande kan ses som att utveckla ett seende: “Arranging for learning 
implies arranging for developing learners’ ways of seeing or experiencing, 
that is, developing the eyes through which the world is perceived”. Mediering 
transformerar hur en individ ser världen och har således betydelse för lä-
randet. Inte bara rent fysiska artefakter som instrument och teknologier 
utan även symboliska artefakter som modeller, teorier och begrepp tjänar 
som medierande verktyg vilket illustreras i figur 1. I figuren har den klas-
siska medieringstriangeln med tre poler utvidgats till en fyrpolig helhet för 
att illustrera detta projekts problemställningar. I såväl vår modell som i den 
”klassiska” medieringstriangeln ingår polerna som delar i en helhet.

Undersökande
människa

Objekt/händelse
som studeras

Modeller, teorier,
begrepp

Instrument/
fysiska artefakter

Figur 1. Modell av medierat erfarande i samband med laborationer.

Modellen i figur 1 är givetvis en förenkling av komplicerade sammanhang, 
men redan denna analytiska modell visar komplexiteten i det medierade 
erfarandet. Den visar till exempel att det finns en nära koppling mellan de 
symboliska verktygen (modeller, teorier och begrepp) och de fysiska verk-
tygen (instrument och andra fysiska artefakter). Vidare kan modellen ses 
som en illustration av den ”lins” som de medierande verktygen utgör; som 
kommer att diskuteras mer utförligt nedan.

Målet i teknisk och naturvetenskaplig undervisning är i regel att den stu-
derande ska lära sig att använda olika medierande verktyg för att undersöka, 
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koppla till och begripa (beroende på lärandemålen utvalda) objekt och hän-
delser i deras livsvärld. Didaktisk forskning har emellertid visat att kopp-
lingen till objekt och händelser är svår för studenterna att och har brister (se 
till exempel, Vince & Tiberghien, 2002, vad gäller kopplingen till modeller 
och teorier). Studenterna fokuserar med större eller mindre framgång på att 
lära sig manipulera modeller, teorier och instrument med liten koppling till 
händelser och objekt i någon aspekt av världen.

Medan forskning relaterat till studenters och elevers lärande, användning 
och förståelse av modeller, teorier och begrepp har fått relativt omfattande 
uppmärksamhet inom didaktisk forskning har instrumentens och andra 
fysiska artefakters roll fått relativt liten uppmärksamhet och i stort sett 
inte problematiserats alls. Om teknologi uppmärksammas ses den ofta som 
varande synonymt med användning av datorer. Däremot användning av in-
strument ses som något som man först och främst lär sig manipulera (till ex-
empel, Lunetta, 1998, s. 250; Lunetta, Hofstein, & Clough, 2007, s. 403) och 
Hucke och Fischer (2002, s. 206) hävdar uttryckligen att hantering av in-
strument endast kräver kognition på låg nivå, medan hantering av begrepp 
kräver kognition på hög nivå. Detta är också i linje med den traditionella 
synen att ”instruments and experimental devices … per se … has no cognitive 
value” (Lelas, 1993, s. 423-424, kursivering i originaltexten). 

En konsekvens av ovanstående synsätt är att teknologins roll försummas 
eller tas för given och uppmärksamheten i didaktisk forskning och utveck-
ling endast riktas mot begrepp och idéer vilket kan leda till naiv idealism el-
ler naiv realism. En annan syn återfinns emellertid hos, till exempel, Dewey 
(1925/1981, s. 120, vår kursivering) som uttryckligen hävdade att ”appliances 
of a technology [such as] the lens, pendulum, magnetic needle, [and] level 
were [deliberately adopted in inquiry] as tools of knowing”. Inom teknikfi-
losofin och vissa inriktningar inom vetenskapsfilosofin har också en ökad 
medvetenhet om den experimentella teknologins betydelse vuxit fram (se 
till exempel, Ihde, 1991; Radder, 2003). Vidare så vänder sig pragmatiska och 
postkognitiva teorier mot försummelsen av teknologins roll i kognitivistis-
ka teorier (se till exempel, Bernhard, 2008; Cole & Derry, 2005; Kaptelinin 
& Nardi, 2006). 

Laborativa lärandemiljöer i fysik och elektroteknik som har utnyttjat 
datorstödd mätteknik (med mätningar och presentation av mätresultat i 
realtid) tillsammans med instruktioner utformade enligt variationsteori 
(Marton, 2015; Marton & Tsui, 2004) har visat goda läranderesultat (Bern-
hard, 2010). Studier från dessa lärandemiljöer (till exempel, Bernhard, 2010; 
Carstensen & Bernhard, 2009; Lindwall, 2008) har förutom den pedagogiska 
utformningen av laborationerna pekat på bland annat teknologins betydel-
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se. Mot ovanstående bakgrund har projektet bedrivits för att få en fördjupad 
förståelse för teknologins roll under laborationer och hur denna kan använ-
das som ”verktyg för vetande”.

Genomförande
För att genomföra projektet har vi samlat in ett omfattande empiriskt ma-
terial i form av videoinspelningar från laborationer i fysik och inom olika 
elektrotekniska ämnen. Materialet omfattar laborationer på gymnasie- och 
universitetsnivå (teknisk högskola och lärarutbildning). Materialet har in-
samlats för att ge en bredd vad gäller typ av laboration, studenter samt vad 
för utrustning som har använts. Men vi har också specifikt undersökt några 
laborationer vari ”samma” ämnesinnehåll till synes har studerats.

Den experimentella utrustningens meningserbjudanden (Gibson, 1979) 
och hur teknologin formar vad som kan erfaras har undersökts med en 
metod baserad på experimentell fenomenologi och instrumentell realism 
(Ihde, 1986, 1991). Valda delar av videobanden har transkriberats och stu-
denternas samtal samt deras handlingar har analyserats med analytisk ut-
gångspunkt hämtad från etnometodologi, pragmatism och variationsteori. 
Vissa laborationer har analyserats med en metod som vi kallar ”lärande av 
komplexa begrepp” – denna metod är samtidigt en del av det metodologiska 
genomförandet av projektet och ett resultat av en metodutveckling inom 
projektets ram. Vidare har vi studerat användning av modellering i form av 
simulering i relation till mätning på verkliga fysiska objekt och modellering

Resultat
Utrymmet i denna uppsats medger inte någon utförligare presentation och 
djupare analys, utan valda delar av resultaten presenteras nedan i form av 
fem exempel.

Exempel 1: Teknikens förmåga till fokusering och urskiljning
För lärande är det viktigt att kritiska aspekter av lärandeobjektet kan ur-
skiljas (Marton et al., 2004). Med detta i åtanke är det viktigt att förstå att 
instrumentering och experimentell apparatur inte är neutrala tekniker utan 
de bidrar med möjligheter till fokusering och urskiljning, det vill säga vissa 
aspekter av världen kommer i förgrunden (och andra i bakgrunden). En av 
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de absolut första som utnyttjade denna egenskap var Galileo som införde 
det lutande planet för att studera rörelse (Galilei, 1638/1954) och utveck-
lade teleskopet (Galilei, 1610/1989). Det lutande planet saktade ner rörelsen 
hos en kula jämfört med fritt fall vilket gav Galilei möjligheten att med 
dåtidens mätteknik ändå studera accelererad rörelse och ledde honom till 
att introducera det moderna accelerationsbegreppet (hastighetsförändring 
per tids-enhet) och överge ett tidigare begrepp (hastighetsförändring per 
längd-enhet). Med teleskopet kunde Galilei upptäcka ljussvaga stjärnor som 
tidigare inte hade observerats och Jupiters månader. Det är viktigt att no-
tera att teleskopet inte bara innebar en förstoring och fokusering utan också 
en reducering av det visuella fältet. Detta gäller allmänt för medierande tek-
nologier vilket, som påpekas ovan i citatet av Whitehead (1963), innebär en 
transformering av människans möjlighet att erfara.

I modern datorstödd mätteknik har möjligheterna till fokusering och ur-
skiljning ytterligare utvecklats. Sådan mätteknik finns även utvecklad och 
lätt tillgänglig för bruk inom skolan och grundläggande högskoleutbild-
ning. Tekniken ger inte bara möjlighet till insamling av mätdata, utan också 
bearbetning och presentation (till exempel genom visualisering) av dessa 
i realtid. Rätt utnyttjad ger sådan teknik möjlighet att skapa laborativa lä-
randemiljöer som utvecklar insiktsfull förståelse (Bernhard, 2010, 2011, 2014; 
Carstensen, 2013). Vi hävdar att de goda läranderesultaten kan förstås uti-
från teknikens möjlighet till fokusering och urskiljning samt att dessa as-
pekter har förbisetts i tidigare forskning. Samtidigt visar vår forskning att 
det också är avgörande för lärandet hur dessa möjligheter utnyttjas i utform-
ningen av instruktioner och uppgiftsstruktur.  

Exempel 2: Skillnader i möjligheter till urskiljning och foku-
sering
Fastän ”samma” fysik studeras kan valet av mätteknik vara avgörande för 
vad som kan urskiljas och fokuseras (Bernhard, 2013, 2014). Vi har i anslut-
ning till detta exempel studerat olika, i verkligheten, förekommande labo-
rationsuppställningar för dels studier av accelererad rörelse på lutande plan 
dels kollisioner. I laborationerna som studerade rörelse på lutande plan an-
vändes datorstödd mätteknik (så kallad probeware) med avståndssensorer, 
fotoceller respektive tempograf. Den mätteknik som användes i kollisions-
laborationen var dels probeware med sensorer för kraft och avståndsmät-
ning, dels hastighetsmätning med fotoceller. Analysen av uppställningarna 
visar att skillnaderna i använd mätteknik har betydelse för vad som kan ur-
skiljas och därmed vad som kan läras under laborationerna. Till exempel så 
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medger användning av tempograf endast att rörelse nedför ett lutande plan 
studeras (hastighet och acceleration har då samma riktning). För fullständig 
förståelse av rörelse bör även rörelse uppför ett lutande (hastighet och acce-
leration har då motsatt riktning) och då en vagn som knuffats uppåt vänder 
(hastigheten är då momentant noll men accelerationen är skild från noll) 
studeras och endast probeware gav möjligheten att experimentellt studera 
detta. Vidare visar en analys av videoinspelningarna från laborationerna att 
studenternas samtal har mycket olika karaktär; i fallet med probeware kret-
sade diskussionen mycket kring begrepp såsom hastighet och acceleration, 
medan i de andra fallen kretsade diskussionen mycket kring siffror och mät-
värden. För förståelse av mekaniken är det viktigt att studenterna begriper 
skillnaden mellan position, hastighet (ändring i positionen per tidsenhet) 
och acceleration (ändring i hastigheten per tidsenhet) samt att dessa fysi-
kaliska storheter har riktning (tecken). Inom andra områden inom olika 
vetenskaper finns analoga distinktioner varför exemplet har implikationer 
långt utanför studiet av rörelse på lutande plan.

Vidare fanns endast i uppställningen med probeware möjlighet att va-
riera friktionen. I övriga fall användes utrustning som endast gav möjlig-
het till mycket låg friktion såsom luftkuddebana; det kan noteras att detta 
också innebar att den studerade ”verkligheten” anpassades till en idealiserad 
modell (friktionsfri värld) istället för att modeller och teorier används för 
att förstå vissa aspekter av ”verkligheten” med.

Exempel 3: Oscilloskopet
Oscilloskopet är ett instrument som har stor användning för experimen-
tella undersökningar inom framförallt ellära, kretsteori och elektronik. Ci-
vilingenjörsstudenter användning av oscilloskopet har studerats dels i en 
inledande kurs i kretsteori (första året), dels under en kurs i högfrekvens-
elektronik (tredje året) (Bernhard, 2015b). Det är en stor skillnad mellan 
hur de mer erfarna och de oerfarna studenterna använder oscilloskopet. För 
förstaårsstudenterna ligger mycket av fokus på att lära sig att hantera in-
strumentet och liten förståelse av de fenomen som studeras i de kretsar som 
är mätobjekt kan ses i studenternas handlingar och samtal. Påståendet att 
laborationer i hög grad endast handlar om att lära sig att manipulera utrust-
ning stämmer för dessa studenter. Däremot använde tredjeårsstudenterna 
oscilloskopet i hög grad som ett verktyg för att förstå kretsar och fenomen 
samt det är tydligt att komplex kognition på hög nivå är involverad.
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Exempel 4: ”Riktiga” experiment eller modellering och 
simulering?
Vi har studerat användning av modeller och simulering inom kurser i kret-
steori och högfrekvenselektronik (Bernhard, 2015b; Carstensen, 2013). Våra 
resultat tyder på att experimentella studier på ”riktiga” fysiska objekt inte 
kan ersättas med simuleringar. Risk finns att simuleringarna blir en värld 
i sig själv där koppling till objekt och händelser i den fysiska verklighe-
ten inte utvecklas. Däremot kan simuleringar/modellering och experimen-
terande utnyttjas som komplementära element i undervisningen där de 
tillsammans kan bidra till öka studenternas förståelse. Viktigt i detta sam-
manhang är hur instruktionerna utformas. Det är värt att notera att det 
finns en skillnad i kunskapssyn mellan naturvetenskap och teknik; fokus i 
naturvetenskapen ligger på idealiserade modeller (till exempel friktionsfri 
värld och ideala gaser) medan inom tekniken ligger den praktiska funktio-
nen i fokus vilket gör att modeller måste behandla verkligheten som den är 
med till exempel friktion (Bernhard, 2015a). Inom till exempel högfrekvens-
elektroniken är det tydligt att studenterna måste förstå såväl modellers som 
mätinstruments egenskaper och begränsningar (Bernhard, 2015b). 

Exempel 5: Lärande av komplexa begrepp
För att modellera studenternas lärande under laborationerna har vi utveck-
lat en modell som vi tentativt har kallat ”lärande av komplexa begrepp” 
(Bernhard & Carstensen, 2015; Carstensen, 2013; Carstensen & Bernhard, 
2013, i tryck). Den är en vidareutveckling av Wickmans (2004) praktiska 
epistemologier och är baserad på en analys av vad studenterna säger och gör 
under en laboration. Vad vi benämner enkla begrepp som studenterna kom-
mer i kontakt med under en laboration beskrivs med små cirklar i modellen 
i figur 2. Mellan dessa enkla begrepp etablerar studenterna antingen länkar 
genom att utföra handlingar såsom mätningar, tolkningar eller så uppstår 
det gap när studenterna visar att de inte vet hur de ska gå vidare. Etablerade 
länkar visas i form av pilar i figuren och eftersom det är fråga om en inten-
tionalitet så har länkarna också riktning. 
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Figur 2. Modell av lärande av ett komplext begrepp

Den stora cirkeln i figuren illustrerar hela det komplexa begreppet. Ter-
men komplex ska förstås som att vi här har ett komplex, det vill säga en 
sammanhängande helhet som har delar. Lärande i denna modell ses som att 
studenterna etablerar fler och fler länkar; de utvecklar fler och fler förmågor 
och kopplingar. Det är alltså inte fråga om att kunna eller inte kunna, utan 
kunnandet är mer eller mindre rikt och utvecklat. I figur 2 visas de länkar 
som två studenter i en labgrupp har etablerat i slutet av en laboration i krets 
vari transienter (insvängningsförlopp) studerades. Figuren visar komplexi-
teten i lärandet. Modellen ger också möjlighet att beskriva studenternas 
lärande under en hel laboration; vanlig transkribering blir i ett sådant fall 
svåröverskådlig och är resurskrävande (Bernhard & Carstensen, 2015). Den-
na modellering av studenternas lärande kan användas för att studera vilka 
kopplingar mellan enkla begrepp som är svåra för studenterna att etablera 
vilket ger möjlighet att förändra utformningen av laborationer. I transkript 
är detta svårare att se och modellen har använts för att se vilka länkar som 
är svåra för studenterna att etablera och utifrån detta förändra laborationers 
utformning (Carstensen, 2013).

Det bör noteras att modellen är empirisk och inte utför användning av 
förbestämda kategorier. Till exempel så hade vi inte förväntat oss studen-
terna skulle göra skillnad mellan uppmätt kurva, beräknad kurva och (be-
räknad) funktion i tidsdomänen (det vill säga den analytiska funktionen) 
samt ha svårigheter att göra kopplingar mellan dessa. Hos experter har dessa 
begrepp smält samman till ett. 
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Diskussion
Våra resultat visar att teknologier kan ha kognitivt värde beroende på hur 
dessa används under laborationer. Värdet ligger framförallt i experimentella 
teknologiers och instrumenterings förmåga till urskiljning och fokusering, 
det vill säga att reglera vad som kommer i förgrunden och vad som som 
kommer i bakgrunden. Med ett språkbruk från fenomenologi och feno-
menografi kan det beskrivas som att olika teknologier har olika horisonter. 
Detta gör också att den som utformar en laboration behöver vara uppmärk-
sam på vad som är möjligt, och inte möjligt, för studenterna att se och erfara 
under en laboration med vald utrustning. Lärarutbildning och didaktisk 
forskning behöver mer i detalj studera och diskutera laborationers materi-
ella utformning. 

Vidare så visar våra studier att även om teknologin påverkar möjligheten 
till fokusering och urskiljning så råder ingen teknikdeterminism. Vad stu-
denterna kan se och lära sig beror också på hur instruktioner och labora-
tionsuppgifter är utformade samt på vilken erfarenhet och begreppsapparat 
studenterna redan har.

Därmed hävdar vi att det inte finns ett universellt svar på den klassiska 
frågan om laborationer är bra eller dåliga för lärandet, utan det beror på 
hur dessa är utformade och vilka materiella resurser som utnyttjas. Bland 
annat laborationer som utnyttjar probeware och datorstödd mätteknik som 
möjliggör variation och fokusering har tillsammans med instruktioner ut-
formade enligt variationsteori (Marton, 2015; Marton & Tsui, 2004) visat sig 
ha goda effekter på lärandet inom fysik och kretsteori. Mätteknik och sen-
sorer som utnyttjar kapaciteten hos smartphones och surfplattor har börjat 
komma på marknaden; utnyttjas möjligheterna i dessa nya tekniker på rätt 
sätt finns här en potential för laborativt lärande. Det har dock inte varit 
möjligt inom detta projekt att studera detta och utveckling krävs. 

Våra resultat pekar på att det är otillräckligt att studera diskursen, det vill 
säga vad som studenterna säger och gör, under en laboration som enbart ett 
språkligt fenomen. För att förstå laborationer behövs vad som Ihde (2009) 
kallar en materiell hermeneutik och Barad (2007) kallar en materiell diskur-
siv praktik. Den av oss utvecklade modellen lärande av komplexa begrepp 
är ett bidrag för att möjliggöra sådana studier av studenters lärande under 
laborationer.
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