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Abstract 

The aim of this thesis is to study the teaching methods that provide the greatest learning effect 

for children in grades 6 in the subject of physics. One class was divided into three equal 

groups, each group was educated in a specific way. The three teaching methods that have 

been investigated are: film with reflection, laboratory work and traditional lecture- teaching. 

The research question of the study is: "Which method of three selected, causes the greatest 

understanding of the properties of air?”. To answer this question, the students performed a 

knowledge test, prior to and after the teaching sequences. The knowledge tests were compared 

between the groups and the result was that the film- and reflection group had learned 

significantly more than the other groups, in remarkably less time. This result differs from 

other research that shows that students get the most understanding through laboratory work in 

science. In general it probably requires a flexible teacher who sees each individual student and 

can adapt their teaching accordingly. 

Keywords 

Laboratory work in school, reflection in school, teaching method, traditional lecture-teaching, 

6´t grade.  

 

  



Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilken undervisningsform som ger störst 

inlärningseffekt för barn i årskurs 6 inom ämnet fysik. Klassen som undersöktes delades in i 

tre jämnstora grupper, där varje grupp undervisades på ett specifikt sätt. Därmed är det tre 

undervisningsmetoder som har undersökts och dessa är: film med reflektion, laboration, och 

traditionell katederundervisning. Studiens frågeställning är: ”Vilken inlärningsmetod, av tre 

utvalda, medför störst förståelse för luftens egenskaper?”. Denna frågeställning besvarades 

genom att eleverna fick göra ett kunskapstest före undervisning och ett likadant test efter. De 

olika kunskapstesten jämfördes grupperna emellan och resultatet visar att film- och 

reflektionsgruppen hade lärt sig betydligt mer än de andra grupperna, på anmärkningsvärt 

mindre tid. Detta resultat skiljer sig från annan forskning som visar på att eleverna får mest 

förståelse genom laboration i naturvetenskap. En generell slutsats är att det krävs en flexibel 

lärare som ser varje individ och kan anpassa undervisningen därefter.  

 

Nyckelord 

Laboration i skolan, reflektion i skolan, traditionell katederundervisning, undervisningsmetod, 

årskurs 6. 
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1. Inledning 
Ett annat ord för lärare är pedagog, pedagogik är vetenskapen om undervisning och att vara 

pedagog innebär att man med hjälp av rätt strategier och teknik, ska undervisa barn i olika 

ämnen och därmed lära barnen kunskap. Det har alltid funnits ett intresse hos mig att göra 

undervisningen rolig för eleverna eftersom jag tror att om det är roligt får man lusten att lära, 

och vill man lära kan man lära. Därmed var det ganska enkelt att välja vad som skulle 

undersökas i detta examensarbete, nämligen vilken undervisningsmetod som är bäst och till 

följd av den ger störst inlärning hos eleverna. Det finns naturligtvis flera olika 

undervisningsmetoder och det finns specifika metoder inom vissa ämnen. Denna studie 

undersöker tre utvalda undervisningsmetoder som anses vara generella och kan användas 

inom alla ämnen. Då lärarprogrammet har inriktningen ”naturkunskap i vardagen” är det 

självfallet att undersökningen ska vara inom det området. Studien kommer att behandla 

undervisningsmetoder och barns kunnande om luftens egenskaper. 

De tre undervisningsmetoderna som undersöks är 1) film med reflektion, där barnen får se en 

film på 8 minuter och efteråt är det en reflektion där vi samtalar kring filmen och även om 

vissa saker som inte filmen tar upp 2) laboration, eleverna får experimentera i små grupper 

och i slutet har vi en genomgång av de olika experimenten och förklarar vad som hände och 

varför 3) traditionell katederundervisning, där läraren pratar och skriver på tavlan och 

eleverna får skriva av och ställa frågor om de undrar över något.  

1.1 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilken undervisningsform som ger störst 

inlärningseffekt för barn i årskurs 6 inom ämnet fysik.  

1.2 Frågeställning 
Vilken inlärningsmetod, av tre utvalda, medför störst förståelse för luftens egenskaper? 

a) film med reflektion 

b) laboration  

c) traditionell katederundervisning 
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2. Litteraturgenomgång 

2.1 Läroplan och kursplaner 
I läroplanens centrala innehåll inom fysik står det att man ska undervisa om luftens 

grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
1
 Syftet i fysikundervisningen är att 

eleverna ska ges möjlighet att ställa frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang, de ska 

ges förutsättningar att söka svar på frågor bl.a. med hjälp av undersökningar. Genom 

undervisningen ska eleverna utveckla ingående kännedom om fysikens begrepp, modeller och 

teorier samt hur de har utformats genom undersökningar och erfarenheter. Eleverna ska 

därmed ges förutsättningar att använda kunskaper i fysik för att bl.a. granska information och 

ta ställning i frågor, de ska också få genomföra undersökningar och använda fysikens 

begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och 

samhället.
2
 För att nå målen ska eleverna kunna ge exempel på egenskaper hos luft och 

relatera till egna iakttagelser. De ska med hjälp av tydliga instruktioner kunna utföra enkla 

undersökningar som handlar om luft.
3
 De tre undervisningsmetoderna tillsammans behandlar 

delar av dessa områden.  

2.2 Film- och reflektionsundervisning 
Man insåg redan på 1980-talet att den individuella konstruktivismen, där barnet upptäcker 

själv, behöver kompletteras med en social dimension, där barnet lär i samspel med andra, för 

att eleverna ska förstå naturvetenskapen och lära sig kunskap.
4
 När man i slutet av en 

undervisning ”knyter ihop säcken” genom att reflektera om lektionens innehåll, sker det 

lärande genom interaktion mellan lärare och elever samt elever emellan. Dess innan har 

eleven haft möjlighet att upptäcka själv genom att t.ex. se en animering eller ett experiment. I 

denna undervisningsmetod är både lärare och elever aktiva. 

Eleverna kan genom experiment upptäcka själva att magneter drar till sig järnföremål, men de 

kan inte förstå begrepp som atom och molekyl på det sättet. Därför är eleverna beroende av 

sina lärare och läraren är viktig i detta sammanhang, eftersom det är läraren som har kunskap 

om naturvetenskap och ska göra det begripligt och intressant för eleverna.
 5

 Genom att 

diskutera och reflektera med en kompis eller lärare, kan eleverna uppnå förståelse för begrepp 

som atom och molekyl. Läraren är en aktiv kulturbärare och eleverna måste vara aktiva för att 

                                                           
1
 Lgr 11, s.128 

2
 Lgr 11, s.127 

3
 Lgr 11, s.132 

4
 B Andersson, 2011. Att utveckla undervisning i naturvetenskap. S.61. 

5
 B Andersson, 2011. Att utveckla undervisning i naturvetenskap. S.62. 
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erövra den naturvetenskapliga kulturen. Reflektion som undervisningsmetod kräver därmed 

både en genomtänkt samtalsform och individuell konstruktion. 
6
 

2.3 Laborativ undervisning 
Det naturvetenskapliga arbetet startar vanligtvis i en upptäckt, i en fråga eller i någon form av 

problem, som uppstår i olika sammanhang, t.ex. i form av en händelse. Barnen kan då reagera 

genom att ropa: ”Titta här! Kolla!” Det gäller särskilt barn i grupp.
 
Därför kan det vara bra att 

väcka barnens intresse och nyfikenhet genom att ”öppna upp” en lektion på ett spännande sätt. 

Inom området luft i ämnet fysik kan man t.ex. blåsa in en bomullsboll i en flaska, eller i alla 

fall försöka. Det går nämligen inte att blåsa in den då det redan är ”fullt av luft” inne i flaskan 

och bomullsbollen får inte plats. Med en sådan start blir eleverna ifrågasättande och nyfikna. 

På samma sätt fungerar det vid en laboration där barnen upptäcker själva.
 7 

  

Även Piaget som var en schweizisk pedagog med vissa kognitiva teorier, menade att man ska 

låta barnen upptäcka själva. Piagets kognitiva teorier grundar sig i det konstruktivistiska 

synsättet som innebär att människan är en aktiv skapare av meningsfulla helheter. I ett 

pedagogiskt sammanhang innebär det att när barnet studerar omvärlden framställer barnet 

med hjälp av sinnesintrycken samtidigt en personlig meningsfull bild av världen. Bilden som 

barnet framställer är subjektiv och speglar inte bara en objektiv värld, som i empirismen. 

Konstruktivismen och Piaget menar att barnen ska ges möjlighet att upptäcka saker på egen 

hand och att arbeta laborativt. Därmed bör lärarna ge barnen utrymme att styras av sin egen 

nyfikenhet.
8
 Med detta synsätt är det fördel att låta elever laborera med hög frihetsgrad. Piaget 

ansåg att lärarna borde sluta föreläsa och istället uppmuntra barnens egna ansträngningar och 

undersökningar. Om ett barn kan upptäcka något själv, ska man låta barnet göra det eftersom 

barnet då fullständigt kan förstå situationen eller företeelsen. När en lärare istället talar om det 

för barnet, tar man ifrån barnet den möjligheten att förstå fullt ut. Detta synsätt innebär en 

form av pedagogik där barnet antas styra sin egen utveckling.
9
  

En typ av pedagogik är: ”learning by doing”, vilket är den amerikanske pedagogen, John 

Deweys valspråk.  Deweys idéer handlade om att lära genom att göra, klassrummet skulle 

vara ett laboratorium där eleven kunde vara aktiv och skapa, utforska, experimentera, 

                                                           
6
 B Andersson, 2011. Att utveckla undervisning i naturvetenskap. S.62. 

7
 I Elfström m.fl., 2008. Barn och naturvetenskap. 

8
 I Elfström m.fl., 2008. Barn och naturvetenskap. s.29 

9
 J Piaget, 1930. The child´s conception of physical causality. 
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kommunicera och konstruera.
10

 Han ansåg att läraren måste ha kunskap om barnets kapacitet, 

förförståelse med deras intressen och vanor. Läraren ska kunna fånga upp det eleven redan 

håller på med och gå vidare med det. Dewey menar att läraren måste ta fasta på barnens 

intressen, eftersom att det är barns intresse som är ett tecken på att barnet håller på att lära sig 

någonting.
 11

 Även Dewey anser likt Vygotskij att den verkliga inlärningen sker i den sociala 

situation som barnet befinner sig i och då är det gruppen som styr barnet, inte läraren. Han 

menade att utbildning är en livslång process, barn lär sig inte för att klara av livet, utan de lär 

sig hela livet och använder det de lär sig hela livet.
12

 
 
Således kan man fastslå att Dewey anser 

att laborativ undervisningsmetod är bra. Och vad det gäller just naturvetenskap ansåg Dewey 

att undervisningen ska vara praktisk där barnet ska ges möjlighet att använda sig av sina 

tidigare erfarenheter. Läraren bör verklighetsförankra undervisningen bl.a. genom att 

integrera ämnena med varandra, skolan ska helst vara ett embryo av det samhälle vi lever i. 

Med hjälp av undervisning i naturvetenskap kan eleverna förstå sina tidigare erfarenheter de 

fått i samhället.
 13 

Dewey har något som han kallar för sitt ”pedagogiska credo”, vilket innebär 

en lyssnande lärare som utgår från barnets kunskaper, behov och tidigare erfarenheter när 

läraren bl.a. planerar undervisningen. Han ansåg att eleverna förlorar lusten att lära p.g.a. att 

den erfarenhet eleverna får i klassrummet är felaktig, av fel sort och medför tristess. Dewey 

menar att pedagogen ska ha en undervisningsmetod där eleverna blir aktiva och får 

erfarenheter som lever vidare i nya erfarenheter som kan göras i framtiden.
14

 
 

Andersson menar likt Dewey att naturvetenskapen bör samarbeta med andra ämnen för att 

skolan ska kunna ge en överblick och ett sammanhang som skapar engagemang för olika 

frågor och problem.
15

 Eleverna kan med hjälp av vetenskapen uttala egna ståndpunkter i 

frågor som berör hälsa, energi, teknik och miljö m.m. Andersson menar att undervisning inom 

naturvetenskap går ut på att förstå naturen. Arbetsmetoden inom naturvetenskap är att skapa 

teorier som kan förklara och förutsäga naturföreteelser. Man kan pröva en teori genom att 

man har en hypotes om någonting som man sedan testar med experiment. Om resultatet 

stämmer med vad man förutsåg kan man bekräfta en teori. En central process i 

naturvetenskaplig verksamhet är detta växelspel mellan teori och experiment, där syftet är att 

                                                           
10

 I Elfström m.fl., 2008. Barn och naturvetenskap.  
11

 J Dewey, 1897. My pedagogic creed.  
12

 J Dewey, 1897. My pedagogic creed.  
13

 I Elfström m.fl., 2008. Barn och naturvetenskap.  
14

 J Dewey, 1897. My pedagogic creed.  
15

 B Andersson, 2008. Grundskolans naturvetenskap.  
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förstå.
16

 I en laborativ undervisningsmetod blir detta genomlysande. Men oavsett 

undervisningsmetod är syftet att förstå naturen.  

Andersson anser att undervisningen i skolan bör ha några inslag av fritt experimenterande 

men man ska också ha planerad undersökning där rätt begreppsanvändning är viktigt för att 

eleverna ska bli nyfikna. Att eleverna kan använda rätt begrepp är också viktigt då det är en 

förutsättning för att kunna beskriva vad som händer när man experimenterar. 
17

 

En studie har gjort för att se vad lärare har för mål när deras undervisningsmetod är laborativ, 

de kom fram till att lärare hade översiktliga mål som förståelse och kunskapsutveckling och 

vissa specificerade mål för laborationerna. De specifika målen handlade mest om att få 

laborativa färdigheter och skapa intresse. Det var inte så mycket fokus på och mål med 

förståelse och begrepp
18

, vilket är det som borde vara det centrala eftersom att det är det som 

står i läroplanen
19

 och finns med i nationella proven.  

Internationellt pågår en diskussion om vad ett undersökande arbetssätt ska lära elever, och det 

är framför allt tre olika syften som lyfts fram. 20  Dels lär sig eleverna att arbeta med 

naturvetenskapliga förklaringar, de lär sig göra naturvetenskapliga undersökningar och de 

utvecklar förståelse om dem. När de genomför undersökningarna får de lära sig formulera 

hypoteser och tolka data. Eleverna får även en förståelse om undersökningar och att de ofta är 

till följd av forskningsfrågor. De lär sig också att det är ett samspel mellan data och tidigare 

kunskaper som utvecklar naturvetenskapliga förklaringar. 21  Med detta sagt är laborativ 

undervisningsmetod, där eleverna får experimentera, ett måste för att de ska få ta del av några 

av de mest väsentliga delarna inom naturvetenskapen. Förutom de tre syftena ska de använda 

rapporteringen som en mer kommunikativ process där eleverna får diskutera och argumentera. 

Dessa ändamål kan lärare använda som riktlinjer när de ska planera undersökande arbetssätt. 22  

                                                           
16

 B Andersson, 2008. Grundskolans naturvetenskap.  
17

 B Andersson, 2008. Grundskolans naturvetenskap. s.69 
18

 Högström, Ottander, Benckert 2006. Lärares mål med laborativt arbetet: Utveckla förståelse och intresse. 
19

 Lgr 11, s.127. 
20

 Annie-Maj Johansson, Per-Olof Wickman, 2013. Selektiva traditioner i grundskolans tidigare år: Lärares 
betoningar av kvalitéer i naturvetenskapsundervisningen. 
21

 Annie-Maj Johansson, Per-Olof Wickman, 2013. Selektiva traditioner i grundskolans tidigare år: Lärares 
betoningar av kvalitéer i naturvetenskapsundervisningen. 
22

 Annie-Maj Johansson, Per-Olof Wickman, 2013. Selektiva traditioner i grundskolans tidigare år: Lärares 
betoningar av kvalitéer i naturvetenskapsundervisningen. 
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2.4 Traditionell katederundervisning 
Det sociokulturella perspektivet framhåller att omvärlden tolkas i samspel med andra, till 

skillnad från konstruktivismen som betonar individens egen aktivitet i förhållande till 

omvärlden.
23

 Vygotskij har detta sociokulturella perspektiv där han anser att lärandet sker i ett 

socialt och kulturellt sammanhang, och Vygotskij ställer sig på det sättet emot Piaget. 

Vygotskij påstod att man ständigt lär sig, i alla situationer, och att det inte går undvika lära 

sig.
24

 Med denna tanke borde eleverna lära sig oavsett undervisningsmetod, dock är samspelet 

det centrala, vilket kan vara svårt att få i den traditionella katederundervisning där det är 

läraren som helt ”håller i lektionen”. Det blir knappast en sann interaktion mellan lärare och 

elever, samt elever emellan. 

Den traditionella katederundervisningen kan ses som en undervisningsmetod där läraren är 

den mest aktiva och kunskapen anses överföras från lärare till elever. Det är en ”empiristisk” 

undervisning där läraren är en ”aktiv sändare” och eleverna är receptiva men relativt passiva 

mottagare.
25

  Dewey skulle förklara denna typ av överföringsmodell som att lärarens 

undervisning överbetonas och eleverna underbetonas, då de ses som mottagare. Denna variant 

av undervisning är vanligt förekommande världen över, där läraren är den aktive och eleverna 

relativt passiva mottagare. En vanlig samtalsform kan vara att läraren ställer frågor, varpå en 

elev ger ett kort svar och därefter värderar läraren svaret.
26

  

2.5 Undervisning överlag 
Lärare och elever konstruerar kunskap tillsammans. När eleverna undersöker någonting är det 

därför viktigt att man som lärare lyssnar in hur barnen intresserar sig för området och tar reda 

på vad de redan vet, vad de vill undersöka och om de förstod uppgiften som de fick. När man 

gör det är det lättare att planera för nya undersökningar. Lärandet är heller ingen linjär 

process, när barn undersöker och bygger upp nya kunskaper går de fram och tillbaka i sitt 

lärande. Barnen tar omvägar och ser på det som de undersöker på ett humoristiskt sätt. Barnen 

påverkas både av varandra och av läraren genom bl.a. det intresse läraren visar för det barnen 

gör. Barnen lär i samspel med varandra i ett sammanhang, de konstruerar också sin egen 

kunskap. Lärprocessen påverkas således av undervisningsmetoden, lärarens delaktighet i det 

barnet gör och undersöker, av barnen själva samt av materialet och miljön.
27

  Således kan det 

                                                           
23

 R Säljö, 2000. Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. 
24

 L Vygotskij, 1932/2001. Tänkande och språk. 
25

 B Andersson, 2011. Att utveckla undervisning i naturvetenskap. S.59-60. 
26

 B Andersson, 2011. Att utveckla undervisning i naturvetenskap. S.59-60. 
27

 I Elfström m.fl., 2008. Barn och naturvetenskap. s.89 
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vara svårt att få fram ett resultat och dra en slutsats efter en lektion, eftersom lärandet är en 

process som kräver längre tid.  

Det är viktigt med ämneskunniga lärare, bl.a. för att förstå barnens teorier och frågor inom 

ämnet, samt för att bevara nyfikenheten och upptäckarglädjen hos ett barn genom att kunna 

svara på spontana frågor.
28

 Wynne Harlen är forskare inom de naturvetenskapliga ämnenas 

didaktik.
 
Redan på 1990-talet visade hon och hennes medarbetare i en forskningsrapport att 

lärare i grundskolan (Primary school i Storbritannien) som hade dåliga eller inga 

ämneskunskaper, valde bort ämnen inom naturvetenskap som de tyckte var för svåra. Istället 

valde de andra ämnesområden som de hade mer kunskap inom. Många lärare som hade dålig 

ämneskunskap inom naturvetenskap använde sig av färdigt material med ”fylleriuppgifter” 

där frihetsgraden är liten.
29

 Det finns liknande forskning som visar på att svenska 

grundskolelärare väljer att jobba mer med biologi än fysik och kemi, i de yngre årskurserna.
 30

  

Oavsett vilken undervisningsmetod läraren väljer att använda, är det viktigt att läraren är 

ämneskunniga för att kunna ge eleverna en bra undervisning i fysik.
 31

  Den framstående 

biologiforskaren men även pedagogen Carl von Linné är ett exempel på en ämneskunnig 

lärare som verkade på Uppsalas universitet. Han hade ett pedagogiskt förhållningssätt där han 

själv inte stod och föreläste hela tiden, utan han slog sig ofta ner på en sten eller en stubbe och 

sedan fick studenterna komma till honom med olika naturföremål som de var intresserade av 

och ställa frågor.
32

  

Det är grundläggande att läraren ser och förstår varje enskild individ och anpassar 

undervisningen därefter. Varje individ har olika tankar och läraren ska kunna se vad som leder 

till en utveckling hos barnet, både inom ämneskunskap men också i den fysiska och sociala 

miljön. Läraren har ansvar att skapa en så bra miljö som möjligt för varje individ där varje 

individ kan nå dess egen högsta nivå.
33

   

Precis som Elfström beskriver att barns naturvetenskap ofta startar i en upptäckt, så påstår 

också Andersson att naturvetenskapen blir spännande och rolig när något intressant händer 

som fångar elevernas uppmärksamhet, t.ex. att ett gem fastnar på en magnet. Att magneten 

fastnar beror på att föremål i ett system växelverkar, i detta fall är det magneten och gemet. 

                                                           
28

 I Elfström m.fl., 2008. Barn och naturvetenskap.  
29

 W Harlen, 1996. Våga språnget! Om att undervisa barn i naturvetenskapliga ämnen. 
30

 I Elfström m.fl., 2008. Barn och naturvetenskap. 
31

 I Elfström m.fl., 2008. Barn och naturvetenskap.  
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Ett barn i åk 3 hade undervisats om detta och efteråt sa eleven: ”Ett flygplan faller inte ned. 

Kanske beror det på att planet och luften växelverkar på något sätt.”
 34

 Detta är ett tydligt 

exempel på hur barns tankar om någonting förändras efter att det undervisats om det, nu 

förklarar eleven vardagliga saker som händer på ett naturvetenskapligt sätt.  Andersson anser 

att äldre elever ska använda sig av teorier för att förklara vad som händer och resonera 

omkring det, vi lärare ska skapa sådan undervisning där eleverna får möjlighet till det.
35

 I 

nationella proven för åk 6 i fysik vårterminen 2013, var det frågor där eleverna skulle 

reflektera, beskriva och förklara. De skulle bl.a. berätta hur en undersökning kan gå till och 

varför. Därmed lägger skolverket vikt på sådant som även Andersson tycker är viktigt.  

Det är bra att vara flexibel som lärare eftersom att elever lär på olika sätt, om man kan ha en 

flexibel undervisningsstrategi möjliggör det för elever att lära sig på olika sätt. Om man har 

bestämt en typ av undervisning kan det riskera att vissa elever inte hänger med och då hamnar 

utanför i undervisningen. Det gäller att ta reda på elevernas förförståelse och anpassa 

undervisningen efter det. Samtidigt bör man ämnesspecifikt tydliggöra lärandemålet för 

eleverna, då är man som lärare framgångsrik. När läraren tar hänsyn till elevernas 

vardagsuppfattningar och hela tiden tar reda på deras förförståelse, samtidigt som den 

utformar sin undervisning utifrån detta, ges eleverna ökade förutsättningar att förstå det 

naturvetenskapliga innehållet och därmed blir undervisningen mer begriplig. Det finns viss 

forskning där svenska forskare gjort studier av olika undervisningsmetoder, men de har ännu 

inte kunnat bestämma vilken undervisningsmetod som är vanligast och vilka resultat 

metoderna ger. Det forskarna vet är att lärare undervisar på olika sätt och plockar delar från 

flera strategier.
36

  

Inför en lektion bör man tänka på vissa didaktiska frågor: vad ska undervisas, hur och varför 

ska det undervisas och för vem ska undervisningen planeras? Då är vi inne på 

ämnesdidaktiken som är bryggan mellan fysiken och pedagogiken. De didaktiska frågorna 

bidrar till en utveckling av undervisning och lärande i fysik då de berör både innehållet och 

själva undervisningsmetoden. Därmed får man med läromedel som böcker och laborativt 

material, styrdokument, lärarens kunskap och elevers lärprocesser. Utgångspunkten för att ha 

bra naturvetenskaplig-didaktik är eleverna och dess lärande, utveckling och behov. Målet är 

att eleverna ska få varaktiga ämneskunskaper som de kan använda för att förstå och förklara 

                                                           
34

 B Andersson, 2008. Grundskolans naturvetenskap. s.70 
35

 B Andersson, 2008. Grundskolans naturvetenskap. s.80 
36

 http://www.forskning.se ”Tema: So i undervisningen” 28/9-2013 
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omvärlden samt ta ställning i olika frågor. Forskning inom naturvetenskaplig-didaktik belyser 

framförallt elevers begreppsförståelse och flera forskare menar att språket och det sociala 

samspelet är av stor betydelse för lärandet i naturvetenskap. Läraren bör använda sig av 

fysikaliska begrepp i undervisningen och låta elever arbeta i grupp.
37

 Detta överensstämmer 

med Deweys tankar. 

Den viktigaste faktorn för att elever ska uppnå målen, är vad läraren gör. Lärarens 

ämnesdidaktiska kunskaper är av största betydelse. Den amerikanske forskaren Lee Shulman 

beskriver ämnesdidaktisk kunskap som den kunskap en lärare har i att undervisa ett 

ämnesinnehåll till elever på ett sätt som främjar deras förståelse. Enligt Shulman kan en lärare 

med bra ämnesdidaktiska kunskaper, guida eleverna till att förstå ett ämne och genom att sätta 

det i ett sammanhang blir det meningsfullt. Även Shulman anser att det är viktigt att läraren 

introducerar nya begrepp då det bidrar till elevers lärande.
38

 För att ha en bra undervisning 

inom ett ämne, t.ex. fysik, krävs det att läraren har goda ämneskunskaper samt förmågan att 

använda och omsätta denna kunskap i en undervisningssituation, för att eleverna ska förstå 

och inspireras. En ökad ämneskunskap innebär inte att man automatisk får en ökad 

ämnesdidaktisk kunskap, därför är den didaktiska kunskapen, att kunna förmedla 

informationen så att eleverna förstår och stimuleras, minst lika viktig som ämneskunskapen.
 39

 

 

 

 
 

. 
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3. Metod 
Det finns framförallt två sätt ett genomföra en undersökning på, och det är kvalitativ- 

respektive kvantitativ undersökning. I en kvalitativ metod använder man sig av en liten 

population som ingår i undersökningen, och genom att t.ex. intervjua blir det en djupgående 

men smalare undersökning. I den kvantitativa metoden använder man sig av en stor 

population, där får man bred men ytlig information, genom att t.ex. skicka ut enkäter som 

många svarar på.
40

 Denna undersökning är en kvalitativ undersökning, där de är relativt få 

elever som deltar men genom att de skriftligen får svara på en öppen fråga, ges det mer 

nyanserade och djupgående svar.  

I läroplanen kan man i centrala innehållet för fysik läsa att eleverna ska undervisas om luftens 

grundläggande egenskaper, dess sammansättning och hur de kan observeras, genom egna 

iakttagelser.
41

 Utifrån detta har jag tagit fram sådant som jag anser att elever bör kunna om 

luft för att uppfylla målen i läroplanen. En sammanfattning om luftens egenskaper:
42

  

 luft finns och är någonting 

 luft väger, 1 liter väger 1,3 g och 1m
3
 väger 1,3 kg  

 luften kan styras (följa former) 

 det finns ett lufttryck som är störst vid markytan och mindre uppe i bergen,  

 det är lufttrycket som gör att flygplan kan sväva iväg genom att motorerna drar planet 

framåt samtidigt som luften passerar de buktiga vingarna och trycker hela planet uppåt 

 lufttrycket är jättestort,  

 luft är en gas som består mest av kväve (78 %) och syre (21 %) och en del andra gaser 

(1 %) 

 vi behöver luft för att kunna leva eftersom vi andas in syret som finns i luften 

 eld behöver syret i luften för att kunna brinna  

 det är skillnad på varm och kall luft, luften får bl.a. olika densitet och kan stiga eller 

sjunka samt tar olika stor plats beroende på om den är varm eller kall.  

Detta kommer att vara innehållet i de tre olika undervisningsmetoderna som ska genomföras 

med tre olika grupper. Grupperna får exakt samma innehåll på lektionerna, men innehållet 

förmedlas genom olika metoder. Vilken undervisningsmetod är att föredra?  

                                                           
40

 B Johansson, P-O Svedner, 2006. Examensarbetet i lärarutbildningen. 
41

 Lgr 11, s. 128.   
42

 Se bilaga A för mer information om hur dessa punkter har tillämpats i undervisningen 
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3.1 Val av metod  
För att ta reda på vilken undervisningsmetod som medför störst inlärning, valdes det först tre 

undervisningsmetoder som skulle undersökas. Dessa metoder är: (1) film och reflektion där 

metoden är reflektion, (2) experiment med genomgång där metoden är laborativ, (3) 

traditionell katederundervisning där läraren pratar, skriver på tavlan och eleverna får skriva av 

och ställa frågor, denna metod kallas traditionell katederundervisning. Dessa tre 

undervisningsmetoder valdes p.g.a. att de anses vara generella och kan användas inom alla 

ämnen. 

Därefter skulle det väljas en metod som skulle ge ett svar på frågeställningen om vilken 

undervisningsmetod som ger mest förståelse om luft. En metod som kunde visa vad eleverna 

kunde innan respektive efter undervisning. En sådan metod i en kvalitativ undersökning är 

ofta intervjuer, där man får datainsamling genom intervjumetod.  Det gjordes dock ett val att 

inte genomföra intervjuer p.g.a. författarens uppfattning från bl.a. Kvales beskrivning av 

intervjumetod, där intervjutillfället beskrivs mer som ett lärtillfälle än en datainsamling.
43

 I 

denna undersökning kunde man välja en bättre datainsamlingsmetod än intervjuer, bl.a. för att 

det var många deltagande. I och med detta valdes kunskapstest som datainsamlingsmetod, där 

eleverna före och efter undervisning fick göra ett likadant test som bestod av en öppen fråga, 

”Vad vet du om luft?”. De fick svara på frågan skriftligt och genom att rita.  

Utifrån kursplanen och det som tagits fram om vad eleverna bör kunna om luftens egenskaper, 

ska det sättas gränser och därmed göras en slags skala om hur mycket de kan, i analysen av 

kunskapstesten. Med hjälp av det kan man få fram ett konkret resultat, det är en mätmetod.  

Eftersom det står i läroplanen att eleverna ska kunna reflektera i åk 6 valdes det en öppen 

fråga i kunskapstestet.
44

 Det var tillsammans med klassens ordinarie lärare som det bestämdes 

att det skulle bli ett skriftligt kunskapstest eftersom klassen är duktig på att skriva. Det var 

också ett gemensamt beslut att undersökningen skulle genomföras på en och samma dag, 

vilket naturligtvis var ett övervägande då det kunde medföra att både lärare och elever är 

trötta på eftermiddagen, samtidigt som en fördel är att kunskapen är färsk i minnet och 

därmed har alla elever oavsett vilken grupp de tillhörde samma förutsättningar.  

 

Kvale menar att intervju som datainsamlingsmetod, är en produktionsplats för kunskap. Där 

kunskapen utformas i samspelet mellan intervjuaren och intervjupersonen, genom frågor och 

                                                           
43 Kvale Steinar, Brinkmann Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. 
44

 Se kunskapstestet i bilaga B 
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svar.
45

 Man kan få ut mer i en intervjusituation där man kan ”mjölka” eleverna och ta reda på 

vad de kan genom att ställa följdfrågor och ha ett aktivt samtal tillsammans med dem. Den 

kvalitativa forskningen är en vetenskaplig metod som vissa forskare är skeptiska till och de 

hänvisar många gånger till positivismen, som menar att datainsamlingsmetoder borde vara 

kvantitativa. De menar att det är viktigt att metoderna är neutrala och inte påverkas av en 

forskares subjektivitet som finns i intressen och värderingar.
46

 Av bl.a. denna anledning 

valdes det att inte veta vilken grupp som gjort vilket test när kunskapstesten analyserades, 

p.g.a. att bedömningen inte skulle påverkas av subjektiva åsikter.  

3.2 Urval  

Jag valde en åk 6 skolklass i en större stad i Mellansverige. Klassen valdes helt enkelt p.g.a. 

att det var en klass där det var möjligt att genomföra undersökningen, bl.a. med anledning av 

god kontakt med klassläraren och tillgång till ett extra klassrum. Ursprungsidén var att hela 

klassen skulle delta i undersökningen och därmed skickades det ut ett samtyckebrev till hela 

klassen p.g.a. forskningsetiska principer. Samtliga samtyckebrev kom tillbaka med ett 

godkännande av samtycke från vårdnadshavarna. Det är 25 elever i klassen och därmed skulle 

25 elever deltagit i undersökningen, dock blev det bortfall av tre elever. Orsaken var att två 

elever var sjuka och att en elev inte ville delta. Därmed var det 22 elever, varav 17 killar och 5 

tjejer, som deltog i undersökningen.  

3.3 Genomförande  
Det gjordes ett bekvämlighetsval av lärare som sedan kontaktades. Jag förklarade att ett 

examensarbete skulle skrivas och beskrev kort vad det skulle handla om, därefter tillfrågades 

läraren om undersökningen fick genomföras i hennes klass. Tanken var att genomföra tre 

olika sorters undervisningar med samma innehåll, där klassen fick göra ett likadant test före 

och efter undervisning. Genom att utgå från läroplanen och vad det står att eleverna ska kunna 

inom området luft i ämnet fysik, planerades undervisningen. Det valdes en film om luft och 

utifrån innehållet i filmen planerades laborationen och katederundervisningen, så att det blev 

samma innehåll. Jag kände till en film om luft som jag visste var bra, den filmen valdes 

eftersom den var mest lämplig då den behandlade många av de saker eleverna bör kunna om 

luft.
47

 De saker som däremot inte nämndes i filmen, men som var med i laboration och 
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traditionell katederundervisningen, togs upp på reflektionen efteråt. Det var endast i ”film-

lektionen” som det avsattes tid för reflektion.
48

  

Klassen delades in i tre väl genomtänkt valda grupper, av klassläraren. Detta p.g.a. att 

fördelningen mellan kön och kunskapsnivå hos eleverna skulle bli jämnt fördelade för ett 

säkrare resultat. Dagen började med att hela klassen, samtidigt, fick svara skriftligt på en 

öppen fråga, de fick också rita som ”svar”. Frågan var: ”Vad vet du om luft?”. Att svara på 

den frågan tog ca 15 min. Därefter undervisades en grupp i taget inom samma område, fast 

genom olika metoder, under tiden fick de andra grupperna ha annan undervisningen med sin 

ordinarie lärare. Ordningen av lektionerna var följande: Första gruppen fick se en film där vi 

hade en reflektion efteråt, tiden var bestämd till 15 minuter. Andra gruppen fick 

experimentera och i slutet av lektionen hade vi genomgång av de olika stationerna med 

förklaring till vad som hände och varför, tiden var bestämd till 40 minuter. Det var ingen 

reflektion i laborationen, eftersom det i genomgången endast var experimenten som 

förklarades och inget annat. Tredje gruppen hade katederundervisning, där jag pratade och 

skrev på tavlan samtidigt som eleverna antecknade och ställde frågor, tiden var bestämd till 20 

minuter. Alla barn i klassen avslutade dagen med att göra ett likadant kunskapstest som i 

början av dagen. De fick ett likadant papper med samma fråga, som de återigen fick svara 

skriftligt på och även rita om de ville. Kunskapstestet tog även denna gång ca 15 min att 

besvara. Både i testet före och efter var det vissa elever som endast satt i 7 minuter och andra 

elever i 17 minuter.  

3.4 Databearbetningsmetod 
Före och efter undervisning fick alla elever göra likadana kunskapstest som bestod av en 

öppen fråga, ”Vad vet du om luft?”, de fick svara genom att skriva och rita. Frågeområdet 

som berördes i testet var helt enkelt vad de kände till om luft. Utifrån kursplanen och analys 

av kunskapstesten jämfördes testerna mellan grupperna, då kunde man se vilken grupp som 

kunde mest om luft efter undervisning, jämfört med vad de kunde före. På det sättet kunde 

man få fram ett resultat om vilken undervisning som medfört störst inlärning hos eleverna. 

Metoden blir därmed en mätmetod, då man kunde mäta elevernas kunskap före och efter 

undervisning.  

Data samlades in och skulle analyseras för att slutligen tolkas. Testerna märktes först med 

siffror, 1 för reflektionsgruppen, 2 för laborationsgruppen och 3 för den traditionella 
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katederundervisningsgruppen.  Det var också märkt om det var kunskapstestet före eller efter 

undervisningen. Dock var märkningen på baksidan så att man i analysen inte kunde se vilken 

grupp ett kunskapstest tillhörde, förrän analysen var klar och bedömd. Det var ett aktivt val att 

göra på detta sätt för att bedömningen skulle förbli objektiv.  

I bedömningen granskades det hur många relevanta saker om luft eleverna kunde före jämfört 

med efter undervisning. Relevanta saker var sådant som framgick i punktform om vad 

eleverna ska kunna om luft, samt andra saker, t.ex. förklarade några elever fotosyntesen. En 

elev kunde därmed känna till allt från 0 saker upp till 20. För ett bedöma på ett rättvist sätt, 

räknades därefter alla elevers individuella resultat i varje grupp ihop och dividerades på 

antalet elever i gruppen. Då fick man fram hur många saker om luft den genomsnittliga eleven 

i varje grupp kunde före undervisningen. Om eleverna t.ex. skrev att det finns syre i luft, 

räknades det en gång för varje elev som skrev det, om det var tre elever som skrev det 

räknades det som tre saker när det fastställdes hur många saker gruppen kunde tillsammans. 

Självfallet gjordes det på samma sätt med kunskapstesten efter undervisningen, på så sätt 

kunde kunskapstesten jämföras. Genom att det räknades ut vad den genomsnittliga elevens 

kunskap i varje enskild grupp var, framgick det en slags tabell, där olika mätvärden kunde 

ses.
49

 

Gruppernas ”ökade kunskap” räknades ut i procentform, genom att ta skillnaden mellan testen 

(före och efter) dividerat med ursprunget (testresultatet före). Det procentuella resultatet blev 

väldigt tydligt för att visa hur mycket ”ökad kunskap” varje grupp hade fått, samt vilken 

grupp som hade fått mest kunskap.  
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3.5 Etiska överväganden  
Det finns en forskningsetik där man ska visa respekt och hänsyn till deltagarna som är med i 

undersökningen. Detta görs genom att man följer de fyra huvudkrav som ställs på forskningen 

för att skydda de deltagandes identitet.
 50

 Det första kravet, informationskravet, innebär att de 

deltagande ska få veta syftet med undersökningen.
51

 I det samtyckebrev 
52

 som skickades ut 

stod syftet med arbetet, jag berättade också muntligt om syftet innan undersökningen började. 

Genom samtyckebrevet följdes också det andra kravet, samtyckekravet, vilket innebär att de 

deltagande själva fick välja att vara med samt att de när som helst kunde avbryta deltagandet 

om de ville.
53

 Eftersom de som deltog inte var myndiga, informerades vederbörandes 

målsman och tillfrågades om barnet fick delta i undersökningen. Det tredje kravet kallas 

konfidentialitetskravet och det ska se till att det material som samlas in ska behandlas 

konfidentiellt samt att ingen av de deltagande ska kunna härledas till undersökningen.
 54 

Detta 

krav följde jag genom att inte nämna namn på skola, elever eller stad. Det insamlade 

materialet har endast bearbetats av mig och har sedan förstörts. Nyttjandekravet är det fjärde 

och sista kravet vars mening är att se till att det insamlade materialet, så som olika uppgifter 

och information, endast ska användas för just den specifika undersökning den rör.
55

 

Samtyckebreven och kunskapstesten har jag enbart använt i denna undersökning och det 

materialet har nu förstörts.  

 

Alla elever i klassen som deltog i undersökningen, fick ett samtycke från vårdnadshavare att 

de fick medverka i undersökningen.  Samtyckebrevet visar att man har respekt för de som 

deltar i undersökningen samtidigt vinner man i förtroende när man följer dessa 

forskningsetiska anvisningar.
56

  

  

                                                           
50 Vetenskapsrådet, 2002. Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning.  
51 Vetenskapsrådet, 2002. Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning.  
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53 Vetenskapsrådet, 2002. Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning.  
54 Vetenskapsrådet, 2002. Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning.  
55 Vetenskapsrådet, 2002. Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning.  
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4. Resultat 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka vilken undervisningsmetod som gav störst 

inlärningseffekt. För att ta reda på det har tre undervisningsmetoder undersökts 1) film och 

reflektion 2) laboration med genomgång 3) traditionell katederundervisning. Resultatet visar 

hur mycket elever i årskurs 6 har lärt sig inom området luft efter att de undervisats genom 

olika metoder. Detta jämförs med vad eleverna kunde före undervisningen. Resultatet 

kommer att presenteras i tabeller och diagram.  

Tabell 1 

Grupp Antal elever Killar Tjejer Undervisningstid 

Film- och reflektion 8 5 3 15 minuter 

Laboration 7 5 2 40 minuter 

Traditionell katederundervisning 7 7 0 20 minuter 

 

Som det framgår av tabellen var det tre olika grupper som deltog i undersökningen och p.g.a. 

bortfall blev gruppindelningen följande: 

 Film- och reflektionsgruppen: 8 elever varav 5 killar och 3 tjejer. Undervisningen 

skedde mellan kl. 8.
50

–9.05, alltså 15 min. Tanken var att den skulle hålla på längre 

men filmen höll på 8 min och det föll sig naturligt att reflektionen efteråt inte blev så 

lång.  

 Laborationsgruppen: 7 elever varav 5 killar och 2 tjejer. Undervisningen skedde 

mellan kl. 9.
30

–10.
10

, alltså 40 min. Det flöt på väldigt bra eftersom jag hade förberett 

mycket bra innan och eleverna var engagerade. De var 2 eller 3 st. i varje 

laborationsgrupp.  

 Katederguppen: 7 elever varav 7 killar. Undervisningen skedde mellan kl. 10.
30

–

10.
50

, alltså 20 min. Det var bara ett par elever som valde att anteckna under 

”genomgången” och en del av deras uppmärksamhet gick till annat, som t.ex. att 

vaktmästaren var uppe på taket utanför fönstret.   

När de skrev kunskapstesten efter undervisningen poängterades det att de även skulle skriva 

vad de kunde före. Om de t.ex. skrev att syre finns i luft i kunskapstesten före undervisning så 

fick de skriva att syre finns i luft även i kunskapstesten efter undervisning. Det är kontrollerat 

att eleverna gjorde på det sättet, p.g.a. att det ska bli rätt data och därmed ett riktigt resultat.  
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4.1 Kunskapstest  

Tabell 2 

Grupp 

Antal saker en 

genomsnittlig elev 

kan om luft före 

undervisning 

Antal saker en 

genomsnittlig elev 

kan om luft efter 

undervisning 

Genomsnittlig elevs 

ökning av kunskap 

i % 

Genomsnittlig 

elevs ökning 

av antal saker 

de kan om 

luft  

Film- och reflektion 1,75 5,6 220 % 3,85 

Laboration 2 4,6 130 % 2,6 

Traditionell 

katederundervisning 1,4 3,9 180 % 2,5 

 

Tabellen visar hur många saker om luft den genomsnittliga eleven i varje grupp, kunde före 

respektive efter undervisningen. Dessutom visar tabellen hur många fler saker om luft den 

genomsnittliga eleven kan efter undervisningen, både i antal och procentuellt sett.
57

 Vilket 

framgår av tabellen blir ökningen procentuellt sett större i t.ex. traditionell 

katederundervisning jämfört med laboration. Detta trots att ökningen av antalet saker de kan, 

nästan är de samma, t.o.m. något större i laboration. Det blir en procentuellt sett större ökning 

eftersom den traditionella katederundervisningsgruppen hade ett lägre antal av saker de 

kunde, före undervisningen. Ökningen i % = skillnaden/ursprunget. 

 

 

Diagram 1 
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Både Tabell 2 och Diagram 1 visar att film- och reflektionsgruppen hade mest kunskap om 

luft efter undervisningen jämfört med före, den undervisningsmetoden medförde absolut bäst 

inlärningseffekt eftersom att de lärde sig mest, på kortast tid.  Det man skall fokusera på är det 

genomsnittliga kunnandet per elev, före jämfört med efter undervisning i varje grupp, 

eftersom det speglar det reella resultatet. Den procentuella ökningen visar ett annat resultat än 

om man fokuserar på antalet saker eleverna kan. Statistiken kan lätt bli missvisande när det är 

en så pass liten grupp som deltar i undersökningen. Således är det svårt att säga vilken grupp 

som lärde sig näst mest, eftersom tabell 2 och diagram 1 visar två olika resultat. Procentuellt 

sätt lärde sig gruppen med traditionell katederundervisning mer än laborationsgruppen, men 

kollar man på antalet saker de kan per elev så är det tvärtom.  

4.2 Generellt resultat för alla grupper 

Vanligt förekommande var att eleverna, innan undervisningen, skrev att vi andas in luft 

eftersom det finns syre i luft som vi behöver, i samband med det var det relativt många elever 

som förklarade fotosyntesen. Efter undervisningen var det inga fler elever som skrev om 

fotosyntesen och det var heller ingen elev som hade utvecklat förklaringen till fotosyntesen. 

Generellt sett var det många fler elever som hade ritat, samt hade mycket mer utvecklade, 

förklarande och reflekterande svar, efter undervisningen. I laborationsgruppen ritade eleverna 

de olika laborationerna med utförliga förklaringar till. De som hade haft traditionell 

katederundervisning ritade det jag hade ritat på tavlan och filmgruppen ritade av ett 

experiment som filmen visade m.m. 

I katedergruppen var det många som efter undervisning skrev att en kubikmeter luft väger 1,3 

kg samt att luft består av 78 % kväve, 21 % syre och 1 % andra gaser. Detta skrev inte de 

andra grupperna. Däremot skrev reflektionsgruppen och laborationsgruppen att luft väger, 

efter undervisning, men de hade inte siffrorna.  
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5. Diskussion  

5.1 Metoddiskussion  
En intervjusituation är en produktionsplats för kunskap, där kunskapen utformas i samspelet 

mellan intervjuaren och intervjupersonen, genom frågor och svar.
58

 Denna undersökning kan 

gå miste om att få reda på allt som eleverna kan, eftersom att datainsamlingsmetoden inte är 

någon intervju. Det ges inte samma möjlighet att delta aktivt i de skriftliga testen, det sker 

ingen interaktion i kunskapstesten mellan lärare och elev. Däremot medför kunskapstestet, att 

eleverna själva får reflektera och analysera. Vilket medför att den valda metoden ger hög 

reabilitet och validitet då kunskapstesten mäter det som undersökningen avser att mäta.   

 

Deltagarna i denna undersökning var betydligt fler killar än tjejer (17 killar och 5 tjejer). Det 

beror på att i den skola där undersökningen genomfördes är det övervägande killar, en klass 

med den könsfördelningen är vanligt förekommande, oavsett årskurs. Det är svårt att svara på 

ifall det påverkar resultatet av undersökningen när det är många fler killar som deltar än tjejer, 

för att ta reda på det hade det behövt göras en större undersökning där man diskuterar genus 

och jämför resultat mellan könen. 

De olika undervisningsmetoderna tog olika lång tid, vilket var tanken då syftet var att 

undersöka vilken metod som hade störst inlärningseffekt. Den metod som har störst 

inlärningseffekt är den där eleverna lär sig mest på kortast tid. När de olika undervisningarna 

tog olika lång tid fick inte eleverna samma förutsättningar i de olika grupperna eftersom de 

inte hade lika lång tid att ”lära sig på”. I denna undersökning blev det dock ett tydligt resultat 

där den grupp som hade minst undervisningstid, var den grupp som lärde sig mest.  

Man behöver naturligtvis ta hänsyn till många olika faktorer när man analyserar resultatet, 

dels vad eleverna i respektive grupp kunde innan och att elever har olika lätt att lära samt att 

eleverna kan ha blivit placerade i en grupp där de lärde sig mindre. Att tänka på är också att 

enskilda elever i varje grupp kan dra upp eller ner resultatet anmärkningsvärt. Man bör också 

notera att detta är en väldigt liten studie med endast 22 deltagande. När man tittar på resultatet 

som framkom av kunskapstesten ska man ha i åtanke att det kunde varit annorlunda om 

undersökningen hade gjorts i fler klasser, på olika skolor och i olika åldrar m.m. Man bör 

också ta hänsyn till att de ”duktiga eleverna” som hade lärt sig oavsett vilken metod kan ha 

hamnat i en och samma grupp. I och med att undersökning är så pass liten kan man inte dra en 

generell slutsats för ”hela mänskligheten”, utan endast för den klass som undersökts.   
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5.2 Resultatdiskussion   
Piaget och Dewey menar att man ska låta barn upptäcka själva och att man ska sluta 

föreläsa.
59

 De skulle föredra reflektion i undervisningen samt ett laborativt arbetssätt. 

Samtidigt anser Vygotskij att barn lär i samspel med andra i gemensamma erfarenheter och 

interaktion.
60

 I reflektionen sker det en sann interaktion där lärare och elever samtalar, 

diskuterar och använder sig av begrepp som förklaras. I laborationer är det ett sampel, elever 

emellan. Andersson beskriver att den huvudsakliga delen i naturkunskap är att förstå naturen, 

där laboration är en viktig grundsten i naturvetenskap eftersom att det är laborativt man kan 

bevisa eller osanningsgöra en teori.
61

 Vygotskij påstår att man ständigt lär sig, i alla 

situationer, vilket innebär att eleverna även lär sig en del genom traditionell 

katederundervisning. 
62

 

5.2.1 Film- och reflektionsundervisning 
I resultatet kan man se att film- och reflektionsgruppen lärde sig mest på kortast tid, därmed 

hade den undervisningsmetoden störst inlärningseffekt. Jag anser att det beror på att de fick 

”det bästa av två världar” när de fick se en film med bra innehåll och att de framförallt hade 

en reflektion på slutet. Precis som Andersson skriver insåg man tidigt att barnens laborativa 

lärande behöver kompletteras med ett lärande som sker i samspel med andra för att de ska 

kunna förstå naturvetenskapen.
 63

 Genom att se på film fick eleverna på sätt och vis upptäcka 

och förstå själva genom att se vissa experiment som visades, vilket Dewey menar är viktigt. 

Under reflektionen efter filmen fick de förståelse genom att vi diskuterade och hade ett socialt 

samspel mellan lärare och elev samt elever emellan, detta tycker Vygotkskij är det mest 

centrala. Läraren är väldigt viktig då det är den som har kunskapen om naturvetenskap och 

ska göra det intressant för eleverna.
 64

 Både jag som lärare och eleverna var aktiva i 

undervisningen och jag hade goda kunskaper inom området vilket medförde en bra reflektion. 

Jag anser att eleverna kunde hålla väldigt god koncentration när undervisningen inte var så 

lång, det var kvalitet och inte kvantitet. 

5.2.2 Laborativ undervisning 
I den här gruppen fanns det indikationer på att en del var trötta när kunskapstestet i slutet av 

dagen skulle skrivas. Ett par elever sa att de inte orkade skriva ner allt som de hade lärt sig. 
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När jag och klassläraren peppade eleverna skrev de ner lite mer, men jag är ganska säker på 

att de inte skrev ner allt. Detta kan påverka resultatet.  

Enligt forskning skulle denna grupp vara den som lärde sig mest. Både Andersson, Dewey 

och Piaget talar för att eleverna ska få upptäcka saker på egen hand genom att experimentera 

och undersöka med nyfikenheten som drivkraft, eftersom att det är på det sättet som barnen 

fullständigt kan förstå en situation eller företeelse.
65

 Dewey talar för ”learning by doing”
 
 
66

  

och Andersson menar att ett laborativt arbetssätt inom naturvetenskapen är ett måste för att 

kunna förstå. 
67

 Jag anser att de inte lärde sig mest eftersom det inte fanns någon reflektion i 

slutet av lektionen. Resultatet visar att laboration utan reflektion efteråt, inte är någon bra 

undervisningsmetod. Man bör ha laboration, enligt Deweys ”learning by doing”, men i 

kombination med en reflektion efteråt där det sker en diskussion, kommunikation och 

interaktion mellan lärare och elever, som Vygotskij menar är så viktigt.
68

 

Det var många elever som hade utvecklande svar där de hade ritat som komplement till vad de 

skrivit, i kunskapstestet efter undervisningen. Det kan bero på att de förstod ett fenomen fullt 

ut när de fick upptäcka att t.ex. luft väger genom att experimentera. Dock fick inte eleverna 

med sig några begrepp som de förstod och kunde använt sig av när de skulle förklara 

experimenten i kunskapstesten, då vi inte hade någon reflektion efteråt. Istället ville de rita 

alla laborationer, vilket kan ha blivit för svårt. Jag anser att en anledning till varför de inte 

orkade skriva ner allt kan vara att de lärde sig mycket men hade svårt att förklara det i text 

och det blev för mycket att rita allting. Om jag haft intervju kanske det hade vart annorlunda.  

5.2.3 Traditionell katederundervisning 

Det sociokulturella perspektivet framhåller att omvärlden tolkas i samspel med andra, till 

skillnad från konstruktivismen som betonar individens egen aktivitet i förhållande till 

omvärlden.
69

 Samspelet är det centrala, således startar den traditionella katederundervisningen 

med dåliga förutsättningar eftersom det helt och hållet är läraren som håller i lektionen utan 

någon vidare interaktion med eleverna. Kunskapen förväntas överföras från den aktiva läraren 

till den relativt passiva eleven.
 70

 Denna grupp kunde inte mycket före och hade inte lärt sig 

mycket efter undervisningen, vilket jag bedömer beror på att eleverna var passiva och inte 
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deltog i undervisningen. De uppmärksammade dock vissa saker som siffror jag skrivit på 

tavlan, t.ex. andelen gaser i luft, vilket de andra grupperna inte hade lärt sig. Enligt mig är 

anledningen att de fick ”se” siffrorna, de andra grupperna hörde dem bara. Denna grupp var 

sist ut och därmed hade de färskast minne när kunskapstesten skrevs, det kan vara en 

anledning till varför de kunde/kom ihåg siffrorna.  

5.2.4 Undervisning överlag 
När eleverna undervisats om luft startades deras naturvetenskapliga tänkande och viss 

gammal kunskap kan ha väckts till liv. På samma sätt resonerade en elev om ett vardagligt 

fenomen efter att blivit undervisad i växelverkan: ”Ett flygplan faller inte ned. Kanske beror 

det på att planet och luften växelverkar på något sätt.”
 71

 Eleverna blev påminda om vissa 

saker som de kan ha skrivit i kunskapstesten efter undervisningen, som de inte skrev före, fast 

att de kunde det då också. Att eld behöver syre för att kunna brinna kan vara en sådan sak, 

detta kan påverka resultatet. Eftersom båda kunskapstesten var på samma dag kan resultatet 

visa en ytlig inlärning, vi vet inte än om min undervisning har medfört djupinlärning. 

Dessutom kan en enkel sak som elevernas dagsform påverka resultatet. Det är viktigt med 

ämneskunniga lärare
72

 och min kunnighet inom området luft kan därmed ha påverkat 

resultatet. Det var t.ex. av stor betydelse att jag kunde svara på barnens spontana frågor, vilket 

jag upplevde att jag kunde göra, det borde medföra ett mer reellt resultat. Lärprocessen 

påverkas av undervisningsmetoden men mycket hänger på läraren själv, dess delaktighet, hur 

den planerar undervisningen, ämnesdidaktik, hur den engagerar sig i eleverna och är kunniga 

inom ämnet.
73

 Det är inte bara undervisningsmetoden som spelar roll utan saker som material 

och miljö kan påverka resultatet. I denna undersökning var dock förutsättningarna desamma i 

de olika grupperna om man bortser från undervisningsmetod och undervisningstid.   

En sak är säker och det är att i denna undersökning var det film- och reflektionsgruppen som 

lärde sig överlägset mest på anmärkningsvärt mindre undervisningstid än de andra grupperna. 

Därmed hade film med reflektion störst inlärningseffekt. Det kan bero på eleverna som var i 

den gruppen, eller på att de var först ut, men jag tror det beror på att de fick upptäcka själva 

genom att se experiment m.m. på film och sedan fick de ha en reflektion där full förståelse 

kunde nås. En kombination av Deweys upptäckarglädje och Vygotskijs interaktion. Dessutom 

var jag som lärare aktiv och hade goda kunskaper vilket bidrog till en bra reflektion.   
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6. Slutsats  

Undervisningen ska göras intressant och det kan göras med hjälp av experiment där 

nyfikenheten hos barnet startar i en upptäckt. När barnet blir nyfiket och tycker att det är 

roligt, då vill de lära och då kan de också lära sig. Det är bra att göra som Linné och låta 

eleverna komma till läraren med det de är intresserade av och ställa frågor, då är det elevernas 

intresse som styr och en ämneskunnig lärare kan svara på elevens frågor.
74

 Läraren ska göra 

naturvetenskapen begriplig för eleverna och då bör läraren, som Shulman säger, vara 

ämnesdidaktisk, påhittig, kreativ och verklighetsförankra undervisningen.
 75

  

Sammanfattningsvis är det grundläggande att läraren ser och förstår varje individ och 

anpassar undervisningen därefter. Det finns inte en ”rätt” undervisningsmetod, utan läraren 

måste se vad som leder till utveckling hos varje elev. Eftersom att alla elever lär på olika sätt 

måste läraren vara flexibel och ha en varierad undervisning, där alla elever hänger med. Det 

finns inte en generell undervisningsmetod där alla barn lär sig bäst, däremot är vissa metoder 

bättre än andra, för varje enskild individ.  

Jag anser att oavsett vilken undervisningsmetod man använder, ska lektionen avslutas med en 

reflektion. Reflektionen i sig är ett lärtillfälle där det är en interaktion mellan lärare och 

elever. Under reflektionen ”knyter man ihop säcken”, diskuterar, ”bollar” begrepp och språk 

som använts, återkopplar och eleverna kan få full fullförståelse.  

6.1 Implikationer för skolan och förslag på fortsatt forskning 
För att studien ska bli pålitligare behöver det göras fler undersökningar med samma 

frågeställning som utgångspunkt. Man kan utveckla denna studie genom att göra fler test, 

inom olika ämnen och inom olika områden för fysiken. Grupperna som undersöks kan delas 

in efter olika kriterier som kön, ålder, etnicitet, skola, socialt status, område de bor i etc. då får 

undersökningen med alla sorters elever. Kunskapstesten kan bytas ut mot intervjuer som en 

datainsamlingsmetod, där eleverna kan berätta allt de kan. Man kan undersöka hur resultatet 

blir om man har reflektion efter varje moment. Genom att ta hänsyn till fler faktorer och 

undersöka ett större område, skulle förmodligen studien bli mer sanningsenlig och visa ett 

säkrare resultat, generellt sett.  
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Bilagor 

Bilaga A 

Tre olika undervisningsmetoder med samma inneha ll 

Det är 3 grupper med 8 elever från åk 6 i varje grupp som ska får ha var sin undervisning men 

där innehållet är det samma. Kön, kunskap och färdighet är jämnt fördelade i grupperna 

utifrån klasslärarens tycke. Innan och efter undervisningen får barnen göra samma test i 

helklass. Där de får en öppen fråga, ”vad vet du om luft?”, som de ska svara på skriftligt och 

även rita om de vill. Det som står i punktfrom under alla undervisningsmetoder, är för att 

kontrollera att det är samma innehåll i alla lektioner. Därmed är det likadana punkter under 

alla och det är i grunden samma punkter som står med i metoden.  

Film+reflektion 

De får först se en film (SLI: kemi nästa, luft, 8 min, Hans Persson) och sen avslutas lektionen 

med en reflektion. Det som tas upp i reflektionen har tagits från Hans Perssons bok: Boken om 

fysik och kemi, 2007.  

Filmens innehåll 

 Svårt att andas på hög höjd p.g.a. tunn luft, det är glesare mellan molekylerna. 

 Luft är någonting, den känns (som vind eller när man åker båt fort). 

 Man ser inte luften, p.g.a. att den är i gasform. Molekylerna åker omkring 1 och 1 och de är 

för små för att se, molekylerna är ”osynliga”. 

 Luft är en gas, 78% kväve 21% syre och 1% andra gaser. 

 Luft, syre, kan öka en brand och släcka en brand. Tillför man syre så ökar man branden, tar 

man bort syre så släcker man branden. 

 Eld behöver bränsle, värme och syre (för att kunna brinna). 

 Om man tar bort syret så slutar det att brinna, alltså inget syre = ingen eld. Därför ska man 

stänga dörren om det brinner, då blir det mindre syre (som annars ökar branden). 

 Ljus slocknar om man sätter ett glas över, mindre glas = mindre syre = slocknar fortare, 

jämför med stort glas = mer syre = slocknar senare. 

 Vi behöver luft för att kunna leva eftersom att vi andas luft och därmed får vi syre. Och eld 

behöver luft för att kunna brinna. 

 Luft väger, 1 liter luft = 1 g. (1m3=1kg, 1 liter=1gram) 

  Trycket ökar mot botten, en flaska fylld med vatten med 3 hål i lodrätt riktning medför att 

vattnet ”sprutar” längst/mest i hålet längst ner, eftersom där är det mest tryck och vattnet 

”trycks” ut längst. 

Reflektionens innehåll 

 Man kan styra luften, luften följer t.ex. flygplanens rundade vingar och kommer därmed under 

planet och luften ”trycker/lyfter” då upp planet. 

 Det finns ett lufttryck som är stort och det minskar ju högre upp man kommer, alltså är 

det störst tryck vid marken men vi har vant oss vid det trycket. Precis som vattnet där 

trycket var störst längst ner, så är det samma sak med lufttrycket, det är störst vid 
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markytan och minst uppe i bergen. (Vatten kokar t.ex. vid lägre temperatur om det är 

lågt tryck, alltså behöver det inte vara 100 grader för att vattnet ska koka om du är 

uppe i bergen, det räcker med 70 grader i toppen av Mount Everest.) 

 Lufttrycket kan dessutom ”hålla tätt”, så att det t.ex. inte läcker ut vatten.  

 Ett flygplan kan flyga p.g.a. att luften följer flygplanens rundade vingar och kommer därmed 

under planet och luften ”trycker/lyfter” då upp planet. 

 Varmare luft tar större plats och stiger, därför kan en luftballong lyfta: Luften har olika 

densitet (täthet) vid olika temperaturer. Varm luft har lägre densitet, alltså täthet, i och 

med att molekylerna vill ha större plats mellan sig. Därför tar varm luft större plats, 

den utvidgas och får större volym, och stiger därför uppåt. Kall luft har högre densitet, 

alltså täthet, i kall luft vill molekylerna vara närmare varandra och därför tar inte kall 

luft lika stor plats, så då sjunker den kalla luften. Det är på samma sätt som i detta 

experiment man får en luftballong att ”flyga”, man värmer luften som då utvidgas och 

tar större plats, den varma luften stiger ”upp i ballongen” och tar hela ballongen och 

korgen med sig. 

Experiment 

De får gå runt två och två på olika stationer och göra olika experiment. Vid stationerna står 

det t.ex. ”Blås in bomullsbollen i petflaskan när du håller petflaskan vågrätt. Vad händer och 

varför?”. När alla gjort alla stationer så har vi genomgång av samtliga experiment, om vad 

som hände och varför. Material: ca 6 värmeljus, tändstickor, 3 olika stora glas, en tom 

petflaska, bomullsboll, ca 5 ballonger, en tunn pinne, snöre, en petflaska med 3 hål i, tejp, 

vatten, tratt, ca 5 små plastpåsar, ca 2 vässade pennor, ca 3 A4 ark, varmt vatten, en balja med 

platt botten, en tom läskedrycksflaska, 50 ark med frågan ”vad vet du om luft?”, färgpennor 

att märka vilken grupp de tillhör och vilket av testen det är (före eller efter). 

 Syre kan öka eller släcka en brand – tänd tre värmeljus och ställ tre olika stora glas 

över ljusen  alla släcks och det med minst syre (minsta glaset släcks först) och det 

stora glaset med mest syre släcks sist, när syret/luften tar slut släcks alltså 

ljuset/branden 

 Luft är någonting – blås in bomullsboll i petflaska  det går inte i.o.m. att det redan 

är ”fullt” där, det är luft överallt så bomullsbollen får inte ”plats”  eller blås upp en 

ballong inne i flaska, det går inte heller p.g.a. att det är fullt där 

 Luft väger: en tunn pinne med en ballong i varje ände, ger jämvikt, gör sönder ena 

ballongen  nu tippar pinnen åt det hållet där ballongen är som fortfarande är 

uppblåst, alltså det är en ballong i varje ände men den ena innehåller luft och den 

andra inte, den med luft väger mer (1m3=1kg, 1 liter=1gram) 

 Trycket ökar mot botten: en flaska fylld med vatten med 3 hål i lodrätt riktning som är 

igensatta med tejp, dra bort tejpen vattnet ”sprutar” längst/mest i hålet längst ner, eftersom 

där är det mest tryck och vattnet ”trycks” ut längst (precis som med lufttrycket så är det störst 

längst ner, lufttrycker är störst vid markytan och minst uppe i bergen). (Vatten kokar t.ex. 

vid lägre temperatur om det är lågt tryck, alltså behöver det inte vara 100 grader för att 

vattnet ska koka om du är uppe i bergen, det räcker med 70 grader i toppen av Mount 
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Everest.) Vatten: trycket ökar mot botten och så är det med luft också, ”ett gigantiskt 

lufthav”. 

 Luften kan styras: blås ut ett ljus genom att blåsa genom en tratt  det går inte, luften följer 

trattens form och går ut med sidor och ingen luft ”blåses” direkt på ljuset (luften följer även 

flygplanens rundade vingar och kommer därmed under planet och luften ”trycker/lyfter” då 

upp planet)  

 Lufttrycket kan ”hålla tätt”: fyll en påse med vatten och stick en penna rakt igenom så 

den går ”in och ut” i påsen  det läcker inte p.g.a. att luften trycker mot pennan och 

påsen så att inget vatten tränger igenom, ”lufttrycket som finns håller tätt”.  eller att 

lufttrycket är väldigt stort vilket kan visas med sugpropp där luften ”trycker” fast 

sugproppen 

 Luften kan styras och kan hålla uppe saker, på samma sätt som flygplan: håll ett A4 

papper i handen och blås ovanpå det  trots att du blåser ovanpå så kommer luften att 

trycka underifrån och lyfta papperet på samma sätt som ett flygplan. (Kolla Fysik och 

Kemi med Hans Persson) Ett flygplan kan flyga p.g.a. att luften följer flygplanens rundade 

vingar och kommer därmed under planet och luften ”trycker/lyfter” då upp planet. 

 Luft är en gas: Tänd ett värmeljus, blås ut det försiktigt och håll en tänd tändsticka i 

röken som blir  ljuset kommer att tändas igen, som magi. P.g.a. att luft är en gas som 

består mest av gaserna kväve och syre, och det är gasen som brinner som gör att veken 

tänds igen. 78 % kväve, 21% syre och 1% andra gaser. Vi behöver luft för att kunna 

leva, i och med att vi andas in syret som finns i luften.  

 Varmare luft tar större plats och stiger: Trä en ballong över halsen på en 

läskedrycksflaska och ställ den i varmt vatten  ballongen kommer att fyllas med luft 

eftersom att luften som fanns i flaskan tar nu större plats och behöver ”bredda ut sig” 

och då stiger den uppåt och fyller ballongen med luft. När man tar bort flaskan från det 

varma vattnet och den blir kall igen och därmed luften blir kall så tar luften mindre 

plats och ballongen sjunker ihop igen. Luften har olika densitet (täthet) vid olika 

temperaturer. Varm luft har lägre densitet, alltså täthet, i och med att molekylerna vill 

ha större plats mellan sig. Därför tar varm luft större plats, den utvidgas och får större 

volym, och stiger därför uppåt. Kall luft har högre densitet, alltså täthet, i kall luft vill 

molekylerna vara närmare varandra och därför tar inte kall luft lika stor plats, så då 

sjunker den kalla luften. Det är på samma sätt som i detta experiment man får en 

luftballong att ”flyga”, man värmer luften som då utvidgas och tar större plats, den 

varma luften stiger ”upp i ballongen” och tar hela ballongen och korgen med sig.  

Detta experiment gör vi tillsammans p.g.a. kokande vatten och för att få en så bra 

genomgång som möjligt.  

Traditionell katederundervisning 

Jag har genomgång, alltså pratar och förklara olika saker (samma innehåll som i de andra 

undervisningarna) samtidigt som jag skriver på tavlan. Barnen får anteckna och ställa frågor 

under tiden. Punktlistan nedan är sådant som jag ska förklara, det är samma ”punkter” som i 

de andra undervisningarna, jag utgår från Hans Perssons bok som jag själv har läst ”Boken 

om fysik och Kemi” när jag förklarar. 

 Att luft väger. (1m3=1kg, 1 liter=1gram) 
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 Att luft finns och ”är något”. (det är luften i cykeldäcket som gör att man cykla, utan 

luft i däcket typ punka så går det inte att cykla lika bra) man kan känna det när man 

cyklar fort…) 

 Att luft kan styras/följer formen. (man styr t.ex. luften när man lutar sig framåt för att 

få lite luftmotstånd i slalom eller flygplanets vingformning) 

 Det finns ett lufttryck som är stort och det minskar ju högre upp man kommer, alltså är 

det störst tryck vid marken men vi har vant oss vid det trycket. Precis som med luft så 

är ”trycket” i vatten, störst ”längst ner”. Trycket ökar med djupet, därför placeras 

vattentorn högt upp. (vi går runt med ett lufttryck som trycker på oss hela tiden men vi 

har vant oss vid det, i bergen är lufttrycket mindre och det känns genom att det blir 

svårare att andas och fötterna sväller p.g.a. det därför behöver bergsklättrare klättra i 

för stora skor)  

 Att lufttrycket kan ”hålla tätt” (sugpropp m.m.) 

 Luften kan bära upp tunga flygplan. Ett flygplan kan flyga p.g.a. att luften följer 

flygplanens rundade vingar och kommer därmed under planet och luften ”trycker/lyfter” då 

upp planet. 

 Luft är en gas som består mest av gaserna kväve och syre. 78 % kväve, 21% syre och 

1% andra gaser. 

 Vi dör om vi inte får syre, luft. (vi andas luft och i luften finns syre som är livsviktigt) 

 Eld behöver syre för att kunna brinna 

 Tryckskillnader på olika höjder. Lufttrycket är störst vid markytan och minst uppe i 

bergen. (Vatten kokar t.ex. vid lägre temperatur om det är lågt tryck, alltså behöver det 

inte vara 100 grader för att vattnet ska koka om du är uppe i bergen, det räcker med 70 

grader i toppen av Mount Everest.) 

 Varmare luft tar större plats och stiger, därför kan en luftballong lyfta: Luften har olika 

densitet (täthet) vid olika temperaturer. Varm luft har lägre densitet, alltså täthet, i och 

med att molekylerna vill ha större plats mellan sig. Därför tar varm luft större plats, 

den utvidgas och får större volym, och stiger därför uppåt. Kall luft har högre densitet, 

alltså täthet, i kall luft vill molekylerna vara närmare varandra och därför tar inte kall 

luft lika stor plats, så då sjunker den kalla luften. Det är på samma sätt som i detta 

experiment man får en luftballong att ”flyga”, man värmer luften som då utvidgas och 

tar större plats, den varma luften stiger ”upp i ballongen” och tar hela ballongen och 

korgen med sig. 
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Bilaga B 

Vad vet du om luft? Du får skriva och rita som svar. 
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Bilaga C 

Samtyckebrev 

Hej! 

Mitt namn är Matilda och jag går sista terminen på Lärarutbildningen mot yngre åldrar vid 

Universitet X. Jag ska nu göra examensarbete i fysik, som i korthet handlar om hur barn lär 

sig bäst. Med anledning av examensarbetet kommer jag undervisa barnen gruppvis, på olika 

sätt, om luften och dess egenskaper. Innan och efter undervisningen kommer jag ställa en 

öppen fråga som de ska svara skriftligt på. Eventuellt kan någon intervju förekomma, där de 

själva får avgöra om de vill svara på frågan eller inte. Jag behöver nu ert medgivande om att 

ert barn får delta i min undersökning. 

Jag kommer att följa vetenskapsrådets forskningsetiska principer för humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning. Barnen kommer att vara helt anonyma och inga fotografier 

kommer att förekomma. Det enda som kommer att stå är barnets kön och ålder. 

Med vänliga hälsningar Matilda Johansson  

 

Jag ger mitt medgivande till att mitt barn _____________________________ får delta i 
undersökningen   barnets namn 
 
Stad X den               /-2013 ________________________________________  

vårdnadshavares underskrift 
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Bilaga D 

Före undervisning: Film- och reflektionsgruppen  

 Tillsammans nämnde de 14 saker som var relevant att kunna om luftens egenskaper.  

 I denna grupp kunde de 1,75 saker om luft/person, innan undervisning. (14/8=1,75) 

Före undervisning: Laborationsgruppen  

 Tillsammans nämnde de 14 saker som var relevant att kunna om luftens egenskaper. 

 I denna grupp kunde de 2 saker om luft/person, innan undervisning. (14/7=2) 

Före undervisning: Traditionell katedergruppen 

 Tillsammans nämnde de 10 saker som var relevant att kunna om luftens egenskaper. 

 I denna grupp kunde de 1,4 saker om luft/person, innan undervisning. (10/7=1.4) 

Efter undervisning: Film- och reflektionsgruppen  

 Tillsammans nämnde de nu, efter undervisning, 45 saker som var relevant att kunna 

om luftens egenskaper.  

 I denna grupp kunde de 5,6 saker om luft/person, efter undervisning. (45/8=5,6) 

Efter undervisning: Laborationsgruppen  

 Tillsammans nämnde de nu, efter undervisning, 32 saker som var relevant att kunna 

om luftens egenskaper.  

 I denna grupp kunde de 4,6 saker om luft/person, efter undervisning. (32/7=4,6) 

Efter undervisning: Traditionell katederguppen  

 Tillsammans nämnde de nu, efter undervisning, 27 saker som var relevant att kunna 

om luftens egenskaper.  

 I denna grupp kunde de 3,9 saker om luft/person, efter undervisning. (27/7=3,9) 

Jämförelse före och efter: Film- och reflektionsgruppen 

 Tillsammans: 45-14= 31 fler saker än innan. 

 I genomsnitt: 5,6-1,75= 3,85 fler saker/person efter undervisning. 

Jämförelse före och efter: Laborationsgruppen 

 Tillsammans: 32-14= 18 fler saker än innan. 

 I genomsnitt: 4,6-2= 2,6 fler saker/person efter undervisning. 

Jämförelse före och efter: Traditionell katedergruppen 

 Tillsammans: 27-10= 17 fler saker än innan. 

 I genomsnitt: 3,9–1,4 = 2,5 fler saker/person efter undervisning. 


