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Sammanfattning 
Både lärare och undervisningsmetod är avgörande faktorer för elevers inlärning av 
fysikområdet kraft och rörelse. Traditionella undervisningsmetoder har visat sig misslyckas 
med att ge elever förståelse för fenomenen inom området och för att tidigt kunna ge elever 
bestående kunskaper och förståelse är det av betydande vikt att lärare har goda ämneskunskaper 
och förmåga att använda sig av goda undervisningsmetoder. 

Syftet med denna kunskapsöversikt är att sammanställa och presentera vilka 
undervisningsmetoder inom fysikområdet kraft och rörelse som synliggörs i forskning och hur 
dessa påverkar elever och deras kognitiva förståelse för området. En fördjupande analys har 
gjorts för att finna vilka undervisningskomponenter som bidrar till att elevers förståelse 
utvecklas i önskvärd riktning. Elever har med sig erfarenheter när de börjar skolan men deras 
förförståelse för kraft och rörelse stämmer oftast inte överens med fysikens 
förklaringsmodeller, vilket kan bli problematiskt i undervisningen. Med denna 
kunskapsöversikt vill vi bidra med kunskaper som kan ge lärare möjligheter att utveckla sin 
undervisning samt hitta undervisningskomponenter som passar för dem och deras elevgrupp. 
För att elever ska nå en djup förståelse krävs att läraren är medveten om den förförståelse elever 
har och är förberedd på att ta till vara på deras erfarenheter. Elever är en stor heterogen grupp 
som kräver en mängd olika sätt att ta till sig och utveckla kunskaper. 
 Vi har sökt efter och valt ut publikationer som tar upp undervisningsmetoder inom 
fysikområdet kraft och rörelse. Utifrån förutbestämda kriterier fann vi sju primärstudier, en 
beskrivning av en undervisningsmetod samt en kunskapsöversikt, som alla är inkluderade i 
denna kunskapsöversikt. Vi har jämfört och sökt efter likheter och skillnader mellan 
publikationerna för att hitta mönster i forskarnas tillvägagångssätt och resultat. Vi har även 
utfört en substantiv kodning av de undervisningsmetoder som presenteras i publikationerna. 
 Forskning har bedrivits om en mängd olika undervisningsmetoder inom fysikområdet 
kraft och rörelse. Elever kan lära sig på en mängd olika sätt och det mest fördelaktiga är att de 
får chans att utveckla sin förståelse för kraft och rörelse genom en varierad undervisning där 
många olika aktiviteter och perspektiv presenteras. Vår slutsats är att elever bäst utvecklar 
förståelse genom social interaktion, stöd samt upplevelser där förförståelsen utmanas och kan 
ändras. 
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1. INLEDNING  
Syftet med denna kunskapsöversikt är att sammanställa och presentera vilka 
undervisningsmetoder inom det fysikområde som brukar benämnas ”kraft och rörelse” som 
synliggörs i forskning och hur dessa påverkar elever och deras kognitiva förståelse för området. 
Rörelse handlar om hur objekt rör sig samt ändrar läge, och kan beskrivas med begreppen fart, 
hastighet och acceleration. En kraft är det fenomen som påverkar ett objekts rörelse och form. 
Hur ett objekt i rörelse uppträder förklaras med hjälp av Newtons tre rörelselagar (Schultze 
2010; Southorn & Sparrow 2017). Med undervisningsmetoder avser vi systematiserade former 
av undervisning som lärare använder för att utveckla elevers kunskaper och förståelse. 

I kunskapsöversikten har vi inkluderat nio publikationer och kartlagt forskarnas metoder 
och resultat samt analyserat de undervisningsmetoder som presenteras i studierna för att hitta 
de undervisningskomponenter som ingår. Med undervisningskomponenter menar vi det 
eleverna gör när de blir undervisade utifrån en undervisningsmetod, till exempel diskuterar. För 
att nå fram till syftet har vi formulerat två frågeställningar:  
 

• Vad kännetecknar forskning om undervisningsmetoder inom fysikområdet kraft och 
rörelse?  

• Vilka komponenter i undervisningmetoderna tyder på att elevers förståelse utvecklas? 
 

Anledningen till vårt val av frågeställningar är att vi vill bidra med kunskaper som gör 
skillnad i praktiken. Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska utbildning vila på vetenskaplig grund 
och beprövad erfarenhet, varför det är av vikt att få en samlad bild av forskning. Eftersom tidiga 
erfarenheter av kraft och rörelse ofta genererar missuppfattningar hos elever är det nog så viktigt 
att belysa detta område. Enligt Hestenes, Wells och Swackhamer (1992) har traditionella 
undervisningsmetoder inom området visat sig misslyckas med att ge elever en förändrad 
förståelse. Lärare väljer gärna att bedöma elevers kunskaper inom kraft och rörelse utifrån 
uppgifter som endast kräver en minimal förståelse av fenomenen för att undvika konfrontation 
med elevernas missuppfattningar. Förståelsen ändras inte om det inte presenteras någon bättre 
förklaring än den eleverna redan har, och här är både läraren och undervisningsmetoden 
avgörande faktorer. Hestenes, Wells och Swackhamer (1992) har låtit mer än 2000 high school- 
och universitetsstudenter göra ett test, Force Concept Inventory, för att kartlägga andelen 
studenter med missuppfattningar. Resultatet visade att de flesta studenter på dessa utbildningar 
fortfarande hade kvar missuppfattningar. Av den anledningen anser vi att det är av betydande 
vikt att lärare, redan i de lägre årskurserna, har goda ämneskunskaper och förmåga att använda 
sig av goda undervisningsmetoder så att de tidigt kan lägga grunden till rätt förståelse. Utifrån 
resultatet vi presenterar finns det möjlighet för lärare att plocka ut olika delar från 
undervisningsmetoderna, med syfte att kunna variera och utveckla sin undervisning och 
därigenom utmana och ändra elevers missuppfattningar.   

Under största delen av arbetsprocessen har vi arbetat sida vid sida och vi har skrivit all 
text gemensamt. De gånger vi har delat upp arbetet mellan oss har syftet varit att få med bådas 
tolkningar och perspektiv. Detta finns närmare beskrivet under avsnittet metod. 
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2. METOD 

2.1 Sökning 
Med utgångspunkt i vår frågeställning översatte vi sökord till engelska och sökte på databasen 
ERIC (ProQuest). Vi vet av erfarenhet att flertalet vetenskapliga publikationer är skrivna på 
engelska, vilket även Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) redogör för. Vi 
använde oss av korta fraser samt flera booleska operatorer för att få fram träffar som matchade 
frågeställningen. Frassökning används för att få träffar på ett sammansatt begrepp, i vårt fall 
“force and motion”, och inte på enstaka ord medans booleska operatorer används för att vidga 
eller begränsa en sökning1. Även  Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) tar upp 
användningen av booleska operatorer och dessas nytta vid litteratursökning.  

Vi började söka utifrån nyckelorden vi identifierat i vår frågeställning och skrev då 
methods AND “force and motion” AND physics. Vi avgränsade sökningen genom att kräva att 
materialet skulle vara ”peer reviewed”, det vill säga att det är läst och granskat av andra forskare 
(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013). Vi fick då 35 träffar. Vi sökte även på “force 
and motion” AND physics, vilket gav 84 träffar samt på “teaching methods” AND “force and 
motion” AND physics, vilket gav 25 träffar. Dessa tre träfflistor valde vi att arbeta vidare med 
genom att lägga till fler begränsningar på dem samt granska dem på olika sätt för att finna 
publikationer som var relevanta för vårt syfte.  
 På alla sökningarna lade vi till en begränsning i årtalen så att sökresultaten endast 
innefattade träffar som var publicerade under åren 2009-2019. Antalet träffar gick då ner till 
25, 53 respektive 17. Härifrån gick vi vidare genom att läsa titlarna och behöll de som innehöll 
orden “force and motion” och/eller syftade specifikt på någon undervisningsmetod inom 
området. Då kom vi ner till 13, 15 respektive tre träffar, vilket innebar att vi sammanlagt hade 
31 träffar.  
 Vi genomförde motsvarande tre sökoperationer i databaserna Diva, Swepub och Primo. 
På Diva fick vi noll träffar och valde att inte söka vidare på andra ord eftersom vi redan hade 
ett högt antal träffar. Swepub gav nio, sju respektive noll träffar som efter titelläsning 
reducerades till totalt en publikation. På Primo begränsade vi sökningen till att innefatta endast 
engelska publikationer för att minska antalet titlar att läsa igenom. Sökningen “force and 
motion” AND physics gav 104 träffar. För att komma ner till ett hanterbart antal träffar att läsa 
titlar på lade vi även till begränsningen endast tidskriftsartiklar samt att träffarna skulle vara 
kategoriserade inom ämnesordet “education”. Vi fick då 30, 40 respektive 21 träffar, varav 
flertalet var dubbletter på publikationer vi tidigare valt ut från ERIC. Efter titelläsning, där vi 
återigen endast behöll de publikationer vars titel innehöll orden “force and motion” och/eller 
syftade specifikt på någon undervisningsmetod inom området, och när dubbletter uteslutits, 
landade vi på två, fyra respektive en träffar. Sammanlagt hade vi då 39 publikationer. Bild 1-3 
visar hur sökprocesserna i de olika databaserna reducerade antalet träffar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Åsa Brolund, föreläsning Informationssökning, Högskolan i Borås den 11 september 2019. 
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Bild 1. Sökprocess för methods AND ”force and motion” AND physics 
 
 ERIC     Swepub   Primo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bild 2. Sökprocess för ”force and motion” AND physics 
 

 ERIC     Swepub   Primo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bild 3. Sökprocess för ”teaching methods” AND ”force and motion” AND physics 
 
 ERIC     Swepub   Primo 
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2.2 Urval 
Den lärarutbildning vi går riktar sig mot elever mellan sex och tio år men då vi inte fann så 
många studier inom det åldersspannet valde vi att inkludera studier gjorda med elever i alla 
årskurser som motsvarar den svenska grundskolan. Vi läste sammanfattningarna av de 39 
utvalda publikationerna och använde oss av ett kriteriebaserat urval, vilket innebär att 
publikationerna ska uppfylla speciella kriterier för att inkluderas (Christoffersen & Johannessen 
2015). Våra kriterier för att behålla publikationerna var att de skulle vara riktade mot 
undervisningsmetoder inom området kraft och rörelse samt att det var barn eller elever upp till 
16 år som studerats. Det framgick inte i alla sammanfattningar vilken ålder eleverna hade men 
vi valde då att behålla de publikationerna för att inte riskera att utesluta relevant material. Efter 
läsningen av sammanfattningarna var vi nere på 18 publikationer som matchade våra kriterier.  
 Vi läste referenslistorna i de 18 publikationerna för att söka efter fler relevanta 
publikationer. Vi använde oss då av snöbollsmetoden, där man utifrån det redan kända får fram 
mer intressant material (Christoffersen & Johannessen 2015). Detta kan även ingå i det som 
kallas manuell sökning enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013). En 
publikation tillkom efter vår läsning av referenslistor. De 19 publikationerna vi då hade 
översiktslästes för att ytterligare undersöka om de motsvarade våra uppsatta kriterier. Vid denna 
granskning föll tio publikationer bort. De nio vi slutligen valde ut var publicerade mellan åren 
2012-2019 och inkluderade en kunskapsöversikt, en beskrivning av en undervisningsmetod 
samt sju primärstudier där barn eller elever upp till 16 år studerats. Bild 4 visar hur vårt urval 
reducerade antalet publikationer.  
 
         Bild 4. Urvalsprocess 
 
  

 

 

 
 

 
 
 

2.3 Kartläggning 
Vi delade upp publikationerna mellan oss och djupläste dem på varsitt håll. Detta gjorde vi för 
att få med bådas tolkningar och perspektiv, utan påverkan av den andra, för att se om vi hade 
olika sätt att tolka texterna. Efter det bytte vi publikationer med varandra och upprepade samma 
procedur. Till sist jämförde vi och diskuterade vilka data vi ansåg vara relevanta samt hur vi 
hade tolkat texterna. Vår ovana av att läsa vetenskapliga texter på engelska gjorde det också 
svårt för oss att tolka vissa begrepp. Där vi hade olika synsätt eller förståelser använde vi 
översättningsverktyg som hjälp och resonerade fram och tillbaka för att komma överens om en 
gemensam syn på hur texterna skulle tolkas. Vi sammanställde och förde in datan i en matris 
för att få en bra överblick. 

Träfflista 
39 st 

Sammanfattningar 
18 st 

Läste referenser 
19 st 

Översiktsläsning 
9 st 
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2.4 Analys 
Vi kodade och kategoriserade datan i matrisen, kolumn för kolumn. Återigen strävade vi efter 
att få med bådas perspektiv utan påverkan av varandra, därför kodade vi till en början datan på 
varsitt håll. Vi sökte efter likheter och skillnader för att finna mönster mellan de olika 
publikationerna. Därefter jämförde vi och diskuterade med varandra för att komma fram till 
gemensamma kategoriseringar.  

Vi gjorde även en fördjupande analys för att få svar på frågan: Vilka komponenter i 
undervisningsmetoderna tyder på att elevernas förståelse utvecklas? I denna analys valde vi att 
utesluta studien av Ayar, Aydeniz och Yalvac (2015) samt kunskapsöversikten av Tomara, 
Tselfes och Gouscos (2017). Vi ansåg, på grund av vår begränsade tid, att det var mest lämpligt 
att prioritera de primärstudier samt den beskrivning av undervisningsmetod vi hade funnit. 
Ayar, Aydeniz och Yalvac (2015) undersökte olika klassrumsaktiviteter, dock ingen specifik 
undervisningsmetod. 

Vi gjorde en substantiv kodning av texterna, vilket innebär att vi konstruerade så kallade 
koder, det vill säga kortare meningar eller enstaka ord, som bygger på och ligger väldigt nära 
datamaterialet (Thornberg & Forslund Frykedal 2015). Vi fokuserade på beskrivningar av vad 
eleverna gjorde i respektive undervisningsmetod och plockade utdrag från studierna, samt 
skapade koder för utdragen. Från koderna konstruerade vi underkategorier som i sin tur 
sammanställdes till en mer abstrakt huvudkategori för varje undervisningsmetod (bilaga 1). 
Denna process innebär att man startar nära datamaterialet och succesivt tar sig längre ifrån det 
för att nå en mer abstrakt benämning (huvudkategori) av det studerade (Thornberg & Forslund 
Frykedal 2015). Huvudkategorierna representerar övergripande vad eleverna gör i de olika 
undervisningsmetoderna. Tabell 1 och 2 visar exempel på hur vi utfört den substantiva 
kodningen. 
 
 
 

Tabell 1. Koder konstruerade för undervisningsmetoden Concept Cartoons 
Utdrag från texten (Ören & Meriç 2014, ss 116-120) Koder 

Lesson plans of Science and Technology were prepared in accordance 
with the stages of 5E learning model. Model consists of 5 stages. The 
concept cartoons prepared for the study were taken place at different 
stages depending on intended use.  
   The study group of the research consists of twelve 7th grade students. 
In this process, concept cartoons have been used for discussing and 
inquiring in the lesson. 
   Concept cartoons are interesting, surprising cartoon drawings in which 
each character illustrates a daily event with different perspectives. 
Concept cartoon is a strategy with three or more than three characters that 
enable the association of science topics with daily life and comment, 
contemplate and discuss on events.  

• Lärarna planerar utifrån fem faser 
av lärande 

 
 
• Arbetar i grupp 
• Diskuterar perspektiven 

 
• Får en tecknad bild med personer 

som intar varsitt perspektiv 
• Bilderna visar en vardaglig 

händelse 
• Använder sin förförståelse 
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Tabell 2. Underkategorier konstruerade från koder och sammanställda till en 
huvudkategori 

Koder Underkategorier Huvudkategori 

• Lärarna planerar utifrån fem faser av lärande 
• Arbetar i grupp 
• Diskuterar perspektiven 
• Får en tecknad bild med personer som intar 

varsitt perspektiv 
• Bilderna visar en vardaglig händelse 
• Använder sin förförståelse 

• Planering 
• Grupparbete 
• Diskussioner 
• Bild med flera perspektiv 

 
• Vardagshändelser 
• Förförståelse utmanas 

 

Diskussion kring 
flera perspektiv 

 
Vi analyserade underkategorierna genom att söka efter komponenter som återkom i de 

olika undervisningsmetoderna. Vi utgick från att alla komponenterna, var för sig, påverkar 
elevers kunskap och/eller förståelse positivt då alla undervisningsmetoder som undersökts tyder 
på det. Våra slutsatser bygger på att de komponenter som återkommer i flera undervisnings-
metoder är de som utvecklar elevers förståelse mest.  
 Efter vår analys läste vi kunskapsöversikten av Tomara, Tselfes och Gouscos (2017) 
grundligt, först var och en för sig för att sedan komma överens om en gemensam tolkning. Vi 
jämförde slutsatserna vi drog i vår djupanalys med slutsatserna i deras kunskapsöversikt för att 
hitta likheter och skillnader.  

3. RESULTAT 

3.1 Presentation 
I tabell 3 har vi sammanställt och redovisat de olika undersökningarna som har gjorts i de studier 
som ingår i denna kunskapsöversikt. Vi förklarar också hur de olika undervisningsmetoderna 
går till. 
 
Tabell 3. Presentation av publikationerna 

Författare, år, 
land 

Deltagare Undersökning 

Ayar, Aydeniz och 
Yalvac 
(2015) 
Turkiet 

Elever i 
årskurs 7 

Läroplan kontra arbetsmaterial 
Turkiska läroplanen jämfördes med de arbetsböcker och elevböcker som 
eleverna arbetade med. Detta för att se om arbetsmaterialet stämmer 
överens med vad läroplanen och det teoretiska ramverk som forskarna 
använde sig av i sin studie förespråkar. Forskarna presenterar även en 
alternativ undervisningsmetod, Immersion Unit, som stämmer bättre 
överens med de teorier de utgått från. 

Chen, Hand och 
McDowell (2013) 
USA 

Elever i 
årskurs 4 
samt 11 

Writing-to-Learn 
Äldre elever skriver brev, med frågor om fenomen inom området kraft 
och rörelse, till yngre elever som i sin tur får skriva tillbaka och förklara 
fenomenen. Processen fortsätter genom att de äldre eleverna ber om 
förtydliganden och de yngre eleverna utvecklar sina svar. Forskarna 
undersökte om elever genom processen att skriva fram och tillbaka till 
varandra utvecklar en djupare förståelse för fenomenen. 
 
 
  



 

 
 

7 

Författare, år, 
land 

Deltagare Undersökning 

Eneyedy, Danish, 
Delacruz och 
Kumar (2012) 
USA 

Elever i 
årskurs 1-2 

The Learning Physics through Play Project (LPP) 
I undervisningsmetoden ingår flera naturvetenskapliga undersökningar 
samt flera aktiviteter där verkligheten är förstärkt med hjälp av digitala 
verktyg. Lek med kroppen, symbolskapande samt användande av sinnen 
är viktiga faktorer. 

Eriksson och 
Pendrill 
(2019) 
Sverige 

Elever 
mellan 12 
och 19 år 

Fysikdag på nöjespark 
Elever får undersöka hur det känns i kroppen att åka attraktioner med 
vertikal rörelse. Med hjälp av en slinky och foton blir upplevelsen 
förstärkt och forskarna undersökte om dessa verktyg, tillsammans med 
den kroppsliga upplevelsen, fördjupade elevernas förståelse. 

Presser, 
Dominguez, 
Goldstein, 
Vidiksis och 
Kamdar (2019) 
USA 

Förskole- 
barn mellan 
3 och 5 år 

Ramp It Up 
En app ger instruktioner, muntligt och med bilder, till barn som 
konstruerar olika ramper och rullar olika föremål ner för dem. Via appen 
kan barnen filma och titta på händelserna i slow motion för att sedan 
kunna ändra och utveckla ramperna. Med stöttning av lärare, som ställer 
öppna frågor, kan barn utveckla begreppsförståelse samt förmågan att 
reflektera och diskutera. 

Safadi 
(2017) 
Israel 

Elever i 
årskurs 8 

Självbedömning 
Forskaren jämförde undervisningsmetoden Självbedömning med 
helklassdiskussion. Självbedömning innebär att elever, efter att de utfört 
ett prov, får ett facit med väl utvecklade svar utdelat av läraren och sedan 
enskilt får rätta sitt eget prov. Därefter görs provet om för att se om 
eleverna förbättrar sina resultat.   

Tomara, Tselfes 
och Gouscos  
(2017) 
Grekland 

*  Kunskapsöversikt 
Sju studier, med syfte att representera en mångfald av undervisnings-
metoder, presenteras utförligt. Forskarna som står bakom de inkluderade 
studierna har studerat främst elever äldre än 16 år,  i ett fall är eleverna 
11-12 år. Syftet var att belysa elevers förförståelser inom området kraft 
och rörelse samt att presentera effektiva lärstrategier som främjar elevers 
begreppsmässiga förståelse.   

Ural, Ercan och 
Gençoğlan 
(2017) 
Turkiet 

Elever i 
årskurs 6 

Pusseltekniken 
Elever delas upp i så kallade hemgrupper där varje elev får ett visst 
ämnesområde tilldelat sig. De elever som har samma ämnesområde 
samlas i så kallade pusselgrupper för att bli experter inom sitt område. 
Eleverna återsamlas i hemgrupperna och varje elev får ta ansvar för att 
lära ut sitt område till resten av gruppen. 

Ören och Meriç 
(2014) 
Turkiet 

Elever i 
årskurs 7 

Concept Cartoons 
En tecknad bild visar ett vardagligt fenomen där tre eller fler personer, 
via pratbubblor, ger varsin förklaring till fenomenet som bilden visar. 
Elever diskuterar rimligheten i det som sägs och söker svar på de 
naturvetenskapliga frågorna. Syftet med studien var att få fram elevernas 
uppfattningar om undervisningsmetoden. 

*Då detta är en kunskapsöversikt finns det inga deltagare. 
 
 
 
 



 

 
 

8 

3.2 Teorianknytningar 
Chen, Hand och McDowell (2013), Eneyedy, Danish, Delacruz och Kumar (2012), Eriksson 
och Pendrill (2019), Presser, Dominguez, Goldstein, Vidiksis och Kamdar (2019), Ural, Ercan 
och Gençoğlan (2017) samt Ören och Meriç (2014) presenterar undervisningsmetoder som 
utgår från sociala lärandeteorier. Social interaktion, diskussion och stöttning är viktiga faktorer 
för lärandet i de teorier som presenteras i studierna.  

Undervisningsmetoden som presenteras av Safadi (2017) utgår istället från individuella 
lärandeteorier där eleverna enskilt utvecklar sina kunskaper utifrån lärarens presenterade och 
väl utvecklade svar. Ayar, Aydeniz och Yalvac (2015) bygger sin studie på teorier om 
betydelsen av kognitiva, epistemologiska och sociala dimensioner. Teorier om betydelsen av 
verklighetsanknytning och sociala lärandeperspektiv är av stor vikt i deras presentation av en 
alternativ undervisningsmetod som enligt dem passar bättre för att nå de kunskaper som behövs 
för att förstå naturvetenskapliga fenomen.  

3.3 Metoder 
I alla primärstudier har observationer av en intervention använts som metod. En intervention är 
en ändring eller ett tillägg av någonting för att kunna se hur detta påverkar deltagarna, till 
exempel att genomföra en viss undervisningsmetod med en grupp elever.  

Tomara, Tselfes och Gouscos (2017) använde jämförelse av textmaterial som metod i 
sin kunskapsöversikt. Presser et al. (2019) gjorde ingen undersökning men presenterar en  
observation av hur en undervisningsmetod kan användas. Ayar, Aydeniz och Yalvac (2015) 
använde både jämförelse av textmaterial och observationer av hur lärare och elever arbetade 
med uppgifter som metod.  

Eriksson och Pendrill (2019) genomförde sin studie under en enstaka dag medan Chen, 
Hand och McDowell (2013), Safadi (2017), Ural, Ercan och Gençoğlan (2017) samt Ören och 
Meriç (2014) genomförde studierna under en längre begränsad period; från 3,5 veckor upp till 
15 veckor. Chen, Hand och McDowell (2013) genomförde dessutom sin studie under två 
perioder med ett års mellanrum. Detta för att de inte var nöjda med mängden insamlad data från 
första perioden.  
 Chen, Hand och McDowell (2013), Eneyedy et al. (2012), Eriksson och Pendrill (2019), 
Safadi (2017) samt Ural, Ercan och Gençoğlan (2017) genomförde någon form av för- och 
eftertest i samband med interventionen. Ural, Ercan och Gençoğlan (2017) genomförde även 
en efterintervju med öppna frågor med de elever som deltog i interventionen. Ören och Meriç 
(2014) använde sig endast av en semistrukturerad intervju i efterhand. Att intervjun är 
semistrukturerad innebär att den bygger på förutbestämda öppna frågor som alla respondenter 
får men att olika följdfrågor kan ställas utifrån svaren (Christoffersen & Johannessen 2015). 
 Chen, Hand och McDowell (2013), Safadi (2017) samt Ural, Ercan och Gençoğlan 
(2017) använde sig av experiment- och kontrollgrupper för att jämföra resultat mellan olika 
undervisningsmetoder. Chen, Hand och McDowell (2013) utförde ett kvasiexperiment, till 
skillnad mot Safadi (2017) samt Ural, Ercan och Gençoğlan (2017) som utförde randomiserade 
experimentella studier. Det sistnämnda innebär att minst en grupp deltar i till exempel en 
specifik undervisningsmetod, medan minst en grupp inte deltar samt att indelningen av vem 
som ska ingå i vilken grupp är slumpmässigt utförd. Dessa studier har ett högt bevisvärde och 
anses bäst kunna påvisa effekten av en viss undervisningsmetod. I kvasiexperiment sker 
indelningen i grupper inte slumpmässigt, vilket gör det svårare att påvisa effekten av 
interventionen (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013). 
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3.4 Publikationernas resultat 
Såväl Ayar, Aydeniz och Yalvac (2015) som Eriksson och Pendrill (2019) hävdar att det är 
positivt för elevers inlärning att de får komma ut ur klassrummet och lära sig om kraft och 
rörelse i en verklighetstrogen kontext. De lägger fram argument för ett konstruktivistiskt sätt 
att lära och att upplevelser och användande av sinnen underlättar förståelsen. Ayar, Aydeniz 
och Yalvac (2015) kom fram till att aktiviteterna i arbetsböckerna och elevböckerna inte 
utvecklar de kunskaper som läroplanen anger samt att de aktiviteter lärare genomför utifrån 
läroplanen inte heller utvecklar de färdigheter som teorierna förespråkar. Forskarna ställer sig 
kritiska till de arbetsmetoder som används i den traditionella undervisningen eftersom de varken 
engagerar eller motiverar eleverna eller tar hänsyn till den sociala aspekten av lärande. De 
rekommenderar istället att undervisning bör vara verklighetsanknuten, utmana till reflektion 
och innehålla scaffolding. De presenterar en alternativ undervisningsmetod, Immersion Unit, 
där social interaktion är viktigt, där läraren fungerar som partner i undersökningar och där 
elever ska komma fram till egna undersökningsfrågor, planera och genomföra egna 
undersökningar och slutligen argumentera för de resultat de kommit fram till.  

Även Eriksson och Pendrill (2019) ställer sig kritiska till den traditionella 
undervisningen då de i sin studie såg att de äldre eleverna hade svårt att lita på sina kroppsliga 
upplevelser och hellre ville göra matematiska beräkningar för att känna sig säkra på resultatet. 
Forskarna argumenterar för att undervisning bör ske utanför klassrummet då det kan leda till 
att upplevelser och abstrakta övningar kopplas ihop och då bli mer meningsfulla och därmed ge 
en djupare förståelse för naturvetenskapliga fenomen. De kom fram till att kroppsliga 
upplevelser är en effektiv länk mellan andra semiotiska resurser som vanligtvis används i 
undervisning. Flera olika verktyg och resurser som används tillsammans ger eleverna en större 
och djupare förståelse för nya begrepp och fenomen.  
 Såväl Chen, Hand och McDowell (2013), Eneyedy et al. (2012), Eriksson och Pendrill 
(2019), Safadi (2017), Ural, Ercan och Gençoğlan (2017) som Ören och Meriç (2014) kom fram 
till att de studerade undervisningsmetoderna inverkade positivt på elevernas inlärning. Chen, 
Hand och McDowell (2013), Safadi (2017) samt Ural, Ercan och Gençoğlan (2017) gjorde 
dessutom jämförelser som visade att de studerade undervisningsmetoderna var mer effektiva 
än traditionella. 
 De undervisningsmetoder Chen, Hand och McDowell (2013) samt Ural, Ercan och 
Gençoğlan (2017) studerade bygger på att elever i en social miljö skapar sin egen kunskap med 
syfte att dela med sig och föra vidare till verkliga mottagare. Detta var något som kändes 
meningsfullt för eleverna och de upplevde att kunskaperna blev mer varaktiga. Chen, Hand och 
McDowell (2013) jämförde Writing-to-Learn, där yngre elever utvecklar sin förståelse genom 
att skriva till äldre elever, med ordinarie undervisning. Forskarna definierar inte vad ordinarie 
undervisning innebär mer än att lärarna i kontrollgrupperna fick utföra den undervisning de 
brukade göra. Forskarna kunde se att eleverna i experimentgrupperna förbättrade sina 
prestationer signifikant mer än eleverna i kontrollgrupperna. De kom även fram till att det fanns 
ett samband på individnivå mellan hög kvalité på text och högt provresultat. Ural, Ercan och 
Gençoğlan (2017) jämförde Pusseltekniken, där elever i grupp blir experter inom ett visst 
område som de sedan lär ut till en annan grupp, med traditionell undervisningsmetod, vilken 
enligt deras definition är mer lärarfokuserad. De kom fram till att Pusseltekniken förbättrade 
såväl elevernas kunskaper, motivation som attityd till ämnet mer än den lärarfokuserade 
undervisningen gjorde. Alla elever i experimentgruppen var positiva till Pusseltekniken och 
ansåg att det var en effektiv metod som gärna kunde användas mer, även inom andra ämnen.  

Safadi (2017) jämförde Självbedömning, som innebär att elever självständigt hittar och 
rättar sina felaktiga svar, med helklassdiskussion. Han påpekar att lärarens kompetens att utföra 
helklassdiskussioner kan ha påverkat resultatet av jämförelsen. Safadi (2017) kom fram till att 
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eleverna tydligt kan se och rätta sina felaktiga svar genom Självbedömning medan det i en 
helklassdiskussion kan vara svårt att få sitt eget svar korrigerat.  

Eneyedy et al. (2012) samt Presser et al. (2019) argumenterar för att en virtuell miljö 
med möjlighet att skapa en förstärkt verklighet är positivt för barns och elevers förståelse och 
inlärning. De undersökte hur modern teknik kan användas för att fördjupa kunskaper, 
engagemang och motivation. Eneyedy et al. (2012) jämförde resultaten av för- och eftertesterna 
och kunde utifrån det se att elevers kunskaper och begreppsförståelse ökade efter 
interventionen. Observationer av olika aktiviteter i projektet visade också samma resultat. 
Presser et al. (2019) genomförde ingen undersökning men de argumenterar för att 
undervisningsmetoden Ramp It Up, som utmanar barns förförståelse med hjälp av digitala 
verktyg och undersökningar, kan förbättra barns förståelse och engagemang.  

Ören och Meriç (2014) hade som syfte att undersöka elevers uppfattningar om 
undervisningsmetoden Concept Cartoons, där elever i grupp diskuterar flera olika förklaringar 
på naturvetenskapliga fenomen. Eleverna  uppgav att de genom interventionen fick en djupare 
och större förståelse för området. Forskarna genomförde efterintervjuer, och drog slutsatser 
utifrån svaren de fick. Eleverna ansåg att deras intresse, motivation och kunskaper hade ökat 
och blivit mer varaktiga efter interventionen. De tyckte också att undervisningsmetoden med 
fördel kunde användas inom andra ämnen.  

4. KOMPONENTER I UNDERVISNINGSMETODERNA 
Vi har utfört en fördjupande analys av undervisningsmetoderna för att svara på frågan: Vilka 
komponenter i undervisningsmetoderna tyder på att elevers förståelse utvecklas? Här nedan, 
samt i bilaga 1, presenterar vi det vi kom fram till efter den substantiva kodningen, då vi 
konstruerade underkategorier och huvudkategorier utifrån datamaterialet (Thornberg & 
Forslund Frykedal 2015).   
 De övergripande huvudkategorierna vi utformade var social skrivprocess, 
undersökande med stöd, upplevelsebaserat lärande, självständig förbättring, grupparbete från 
del till helhet samt diskussion kring flera perspektiv. Vi gav två av undervisningsmetoderna 
samma benämning på huvudkategori då de innehöll många liknande komponenter (Eneyedy et 
al. 2012; Presser et al. 2019), de övriga gav vi varsin benämning. Vi kan se paralleller mellan 
några av huvudkategorierna. Elevers aktiva deltagande syns i alla huvudkategorier. Den sociala 
aspekten är tydlig i såväl social skrivprocess, grupparbete från del till helhet som diskussion 
kring flera perspektiv och elevers praktiska deltagande är tydligt i både undersökande med stöd 
och upplevelsebaserat lärande. 
Med utgångspunkt i underkategorierna ser vi att diskussioner och grupparbete eller arbete 
tillsammans ingår i alla undervisningsmetoder förutom Självbedömning, där eleverna istället 
arbetar självständigt (Chen, Hand & McDowell 2013; Eneyedy et al. 2012; Eriksson & Pendrill 
2019; Presser et al. 2019; Safadi 2017; Ural, Ercan & Gençoğlan 2017; Ören & Meriç 2014). 

I och med att alla undersökta undervisningsmetoder har visat sig ge elever ökade 
kunskaper och/eller djupare förståelse drar vi därför slutsatsen att social interaktion genom till 
exempel grupparbete och diskussioner är en undervisningskomponent som utvecklar elevers 
förståelse. Tomara, Tselfes och Gouscos (2017) har även de dragit slutsatsen att elever som får 
arbeta tillsammans och som får chans att uttrycka sig muntligt eller skriftligt har lättare att förstå 
fenomenen som studeras. Det självständiga arbetet i Självbedömning visade sig vara mer 
effektivt än helklassdiskussioner (Safadi 2017), vilket tyder på att även självständigt arbete kan 
utveckla elevers kunskaper. Safadi (2017) påpekar dock i sin artikel att lärarens kompetens att 
utföra helklassdiskussioner hade en avgörande inverkan på resultatet och att man därför bör 
vara kritisk till det. 
 En komponent som förekommer i fem av sju undervisningsmetoder är att elevers 
förförståelse tas upp och utmanas (Eneyedy et al. 2012; Eriksson & Pendrill 2019; Presser et 
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al. 2019; Safadi 2017; Ören & Meriç 2014). Det är viktigt att bygga vidare på elevers 
erfarenheter men förförståelsen, som ofta är felaktig, behöver utmanas, testas och eventuellt 
ändras. Som exempel kan nämnas Concept Cartoons som bygger på att elever diskuterar olika 
förklaringar utifrån egna erfarenheter (Ören & Meriç 2014). I och med att bilderna presenterar 
olika förklaringar till fenomenet som visas utmanas elevernas egna förförståelser. Även 
Tomara, Tselfes och Gouscos (2017) påpekar erfarenheternas betydelse samt att det är viktigt 
att utgå från att elever har med sig en förförståelse som ofta inte stämmer överens med fysikens 
förklaringsmodeller. 
 Ytterligare en komponent vi kan se i flera av undervisningsmetoderna är stöd av lärare 
eller annan person med mer kunskap (Chen, Hand & McDowell 2013; Eneyedy et al. 2012; 
Presser et al. 2019). Vår slutsats är att lärarens kunskaper och kompetens att förmedla dem har 
en betydande roll för elevers inlärning, vilket bland andra Safadi (2017) påpekar. Tomara, 
Tselfes och Gouscos (2017) har dragit flera slutsatser som pekar på att lärarens roll är 
avgörande. Enligt dem är det lärarens ansvar att engagera och motivera eleverna, presentera 
varje fenomen ur så många perspektiv som möjligt, fånga upp och bygga vidare på elevers 
erfarenheter, tydliggöra begreppens betydelser - då ett visst ord har olika betydelser till vardags 
respektive i fysikens språk, planera och presentera uppgifter i en lämplig ordning samt 
visualisera “osynliga” fenomen. Med andra ord menar såväl Tomara, Tselfes och Gouscos 
(2017) som vi att lärarens kompetens är avgörande för hur elever tillägnar sig kunskap och 
förståelse för fenomen inom området kraft och rörelse.  
 Vi kan se tydliga likheter mellan framförallt LPP och Ramp It Up då båda bygger på 
aktivt undersökande med sinnena och kroppen (Eneyedy et al. 2012; Presser et al. 2019), men 
även Fysikdag på nöjespark bygger på upplevelser och hur det känns i kroppen (Eriksson & 
Pendrill 2019). Det tyder på att upplevelser, undersökande och användande av flera sinnen 
inverkar positivt på förståelsen men ingen av undervisningsmetoderna har jämförts med något 
annat. Tomara, Tselfes och Gouscos (2017) presenterar bland annat en studie som har undersökt 
hur sinnliga aktiviteter kan ge elever förståelse för området kraft och rörelse. Resultatet visade 
att det kan vara positivt men aktiviteterna i sig är inte tillräckliga. Läraren har en avgörande 
uppgift att hjälpa eleverna att koppla upplevelserna till fysikens abstrakta förklaringsmodeller.  

Vi kan, utifrån LPP och Ramp It Up, även se att förstärkning med hjälp av digitala 
verktyg kan engagera och motivera elever (Eneyedy et al. 2012; Presser et al. 2019). I tre av de 
sju studierna Tomara, Tselfes och Gouscos (2017) har granskat används digitala verktyg som 
en viktig del. Vår slutsats är att IKT är ett bra verktyg som engagerar och motiverar elever samt 
underlättar för dem att förstå. De digitala verktygen kan framförallt vara bra för att visualisera 
fysikens abstrakta fenomen och begrepp (Tomara, Tselfes & Gouscos 2017).  
 Writing-to-Learn samt Pusseltekniken innehåller båda komponenter som innebär att 
elever delar med sig av sina kunskaper till verkliga mottagare (Chen, Hand & McDowell 2013; 
Ural, Ercan & Gençoğlan 2017). Det blir meningsfullt för eleverna att skapa kunskap med syfte 
att delge någon annan. Eftersom båda undervisningsmetoderna är jämförda med andra 
undervisningsmetoder, och har visat sig vara mer effektiva än dessa, drar vi slutsatsen att 
verkliga mottagare är en undervisningskomponent som påverkar elevers förståelse positivt.  

5. DISKUSSION 
5.1 Metoddiskussion 
Vi genomförde tre sökoperationer i fyra olika databaser för att få fram material till kunskaps-
översikten. Vi skulle ha kunnat utveckla sökningen ytterligare genom att söka på andra ord som 
exempelvis approaches och Newton’s laws, begrepp vi fann då vi djupläste publikationerna. Vi 
kunde även ha provat att utesluta ordet physics, då vi under arbetets senare skede blev 
uppmärksammade på att ”kraft och rörelse” som begrepp endast återfinns inom fysikämnet och 
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att ordet därmed är onödigt. Detta hade kunnat ge oss en större mängd träffar. Vi ansåg dock 
att vi redan hade tillräckligt mycket material och att vi inte skulle hinna med att bearbeta ännu 
mer. Vi skulle också ha kunnat inkludera fler årtal och därmed fått med fler publikationer men 
vi ansåg att tio år var en lämplig avgränsning för att få fram den senaste forskningen inom 
ämnet.  
 Vi prioriterade att lägga mycket tid på att göra en utförlig matris med mycket data under 
kartläggningen för att få en bra översiktsbild, vilket medförde att vi inte behövde gå tillbaka till 
publikationerna i sin helhet. Vi insåg att det inte var relevant att använda all data från matrisen 
i denna kunskapsöversikt men vi anser fortfarande att det var av värde att göra den så utförlig 
då det gav oss en djup förståelse för varje publikation.  
 Både under kartläggningen och under analysen tolkade vi datan på varsitt håll och 
jämförde sedan med varandra. Genom detta fick vi en djupare förståelse för våra egna 
tolkningar av texterna. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) menar att analys 
inom kvalitativ forskning, i det här fallet en textanalys, syftar till att beskriva men även till att 
förstå och tolka.  
 Då vi blev bekanta med substantiv kodning, där datamaterialet ligger till grund för 
koder, underkategorier och till sist en huvudkategori, ansåg vi att detta var en passande metod 
för vår djupanalys. Därigenom fick vi tydliga och jämförbara data att dra slutsatser från. Det 
kan finnas andra analysmetoder som skulle kunna vara mer effektiva än den vi använde men då 
vi inte har mer kunskaper inom området använde vi den metod som vi fick presenterad för oss 
under vår utbildning. 

5.2 Styrkor och svagheter i studierna 
Åtta av nio publikationer som ingår i denna kunskapsöversikt kan anses vara tillförlitliga då 
författarna förankrar sin forskning i tidigare forskning och presenterar bakgrund och referenser 
(Chen, Hand & McDowell 2013; Eneyedy et al. 2012; Eriksson & Pendrill 2019; Safadi 2017; 
Ural, Ercan & Gençoğlan 2017; Ören & Meriç 2014). Presser et al (2019) varken refererar till 
någon tidigare forskning eller undersöker undervisningsmetoden de skriver om. De presenterar 
hur Ramp It Up kan användas samt argumenterar för att komponenterna i 
undervisningsmetoden har positiv inverkan på barns förståelse - vilket alltså inte är förankrat i 
tidigare forskning. Då vi analyserade undervisnings-metoden fann vi flertalet komponenter som 
även förekommer i andra undervisningsmetoder och som är förankrade i tidigare forskning. 
Därför ansåg vi att studien fortfarande var relevant att ta med.  
 Urvalen i studierna består av mellan tolv och ca 835 deltagare. Få deltagare, i en studie 
med ett syfte som rör en så stor och heterogen grupp som elever är, kan ge otillräckligt med 
data för att svara på den aktuella frågeställningen (Christoffersen & Johannessen 2015). I tre 
studier användes kontrollgrupper och jämförelse med en annan undervisningsmetod. Det ger en 
större tillförlitlighet när man kan se om den undersökta undervisningsmetoden är mer effektiv 
än något annat, än om ingen jämförelse är gjord. De studier som har ett större antal deltagare 
samt någon form av kontrollgrupp kan anses få ett mer tillförlitligt resultat.   

I fem av sex studier, där en specifik undervisningsmetod har undersökts, har någon form 
av för- och eftertest använts (Chen, Hand & McDowell 2013; Eneyedy et al. 2012; Eriksson & 
Pendrill 2019; Safadi 2017; Ural, Ercan & Gençoğlan 2017). Detta är en styrka då det visar om 
en förändring faktiskt har skett i samband med interventionen. I en studie användes istället 
endast efterintervjuer då forskarnas syfte var att ta reda på vad eleverna ansåg om 
undervisningsmetoden och inte hur deras kunskaper hade utvecklats (Ören & Meriç 2014). 
Många av eleverna påstod att deras kunskaper blev mer varaktiga efter interventionerna (Ural, 
Ercan & Gençoğlan 2017; Ören & Meriç 2014) och det hade varit en styrka om det i studierna 
hade gjorts ett test efter en längre tid för att undersöka detta.  
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I vår djupanalys kom vi, i likhet med Tomara, Tselfes och Gouscos (2017), fram till att 
läraren har en nyckelroll inom undervisning av området kraft och rörelse. Detta medför att 
lärarens kompetens att genomföra undervisning påverkar hur elever lär sig, vilket med andra 
ord även påverkar resultatet av en studie på en undervisningsmetod. Detta kan leda till att 
resultatet som visar sig kan bli annorlunda om en annan lärare genomför den specifika 
undervisningsmetoden, vilket kan ses som en svaghet i tillförlitligheten. Safadi (2017) tar upp 
detta då lärarens kompetens att utföra helklassdiskussioner har en direkt påverkan på resultatet 
i hans studie.   

5.3 Resultatdiskussion 
Den frågeställning den här kunskapsöversikten är tänkt att besvara är vad som kännetecknar 
forskning om undervisningsmetoder inom fysikområdet kraft och rörelse. Forskning har 
bedrivits om en mängd olika undervisningsmetoder inom området. Elever kan lära sig om kraft 
och rörelse på många olika sätt och det mest fördelaktiga är att de får chans att utveckla sin 
förståelse genom en varierad undervisning där många olika aktiviteter och perspektiv 
presenteras (Tomara, Tselfes & Gouscos 2017). Elevers missuppfattningar av förklaringar till 
fenomen inom området kraft och rörelse poängteras i flertalet av publikationerna i denna 
kunskapsöversikt. Elever har med sig erfarenheter när de börjar skolan men deras förförståelse 
stämmer oftast inte överens med fysikens förklaringsmodeller, vilket kan bli problematiskt i 
undervisningen. Det är av vikt att läraren är uppmärksam på vad elever har med sig och har 
kompetens nog att hjälpa dem vidare.  
 En fördjupande analys är också gjord för att besvara frågan: Vilka komponenter i 
undervisningsmetoderna tyder på att elevers förståelse utvecklas? Vi har dragit slutsatsen att 
det mest fördelaktiga arbetssättet för att elever ska utveckla förståelse för kraft och rörelse är 
att inkludera undervisningskomponenterna social interaktion, utmaning och utveckling av 
förförståelsen, lärarens stöd, undersökningar, upplevelser med kropp och sinne, digital 
förstärkning samt verkliga mottagare. Vår slutsats har stora likheter med de slutsatser Tomara, 
Tselfes och Gouscos (2017) har dragit i sin kunskapsöversikt med liknande syfte som vår. Deras 
slutsatser är att en konstruktivistisk och experimentell miljö bäst främjar lärande av fenomen 
inom området kraft och rörelse. När elever får chans att prova sig fram, gärna i grupp, samt 
observera vad som sker lär de sig bäst och utvecklar en djupare förståelse. De kommer också 
fram till att virtuella miljöer kan vara bra hjälpmedel för att förstärka förståelsen. Av detta drar 
de en sammanfattande slutsats att elever bäst utvecklar sin förståelse genom att uppleva så 
många olika sidor av ett fenomen som möjligt, på så kort tid som möjligt samtidigt som 
engagemang och motivation bibehålls samt att läraren har en nyckelroll i sammanhanget.  

5.4 Framtida forskning 
I de flesta av studierna ges förslag på hur framtida forskning skulle kunna göras. Ayar, Aydeniz 
och Yalvac (2015) nämner att de har som ambition att fortsätta sin forskning för att testa sin 
rekommenderade undervisningsmetod Immersion Unit, som fokuserar på elevers eget 
undersökande. Chen, Hand och McDowell (2013) anger att de kommer undersöka stödjande 
verktyg samt interaktionen mellan skrivare och mottagare ytterligare. Eneyedy et al. (2012) 
nämner att ytterligare forskning bör ske med kontrollgrupper för att få ett säkrare resultat. 
Safadi (2017) anser att hans resultat inte är helt tillförlitligt då det påverkades av lärarens 
kompetens att utföra helklassdiskussioner. Han menar därför att mer forskning bör göras med 
andra lärare. Tomara, Tselfes och Gouscos (2017) argumenterar i sin kunskapsöversikt för att 
framtida forskning behövs, framförallt om hur elever ska tillägna sig bestående kunskap. Ören 
och Meriç (2014) ger förslag på hur forskningen om Concept Cartoons kan vidareutvecklas för 
att undersöka andra aspekter av undervisningsmetoden.  
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 Vi föreslår att fortsatt forskning görs utifrån de komponenter vi fann värdefulla i 
undervisningsmetoderna under vår djupanalys. Det vore intressant att se om de 
undervisningsmetoder som används ute i skolorna idag innehåller de komponenterna och/eller 
vilka andra undervisningskomponenter de innehåller.  

5.5 Implementering i praktiken 
Vårt resultat är av nytta för bland annat lärare, då elever är en heterogen grupp som kräver en 
mängd olika arbetssätt för att nå förståelse. Elever behöver olika vägar för att nå målen i skolan 
och det är lärarens uppgift att ge dem en variation av uppgifter, aktiviteter och upplevelser. I 
denna kunskapsöversikt har vi tagit fram flera viktiga undervisningskomponenter som var för 
sig eller tillsammans i olika konstellationer kan hjälpa lärare att hitta ett fungerande arbetssätt 
för sig och sin undervisningsgrupp. Resultatet är också av nytta inom till exempel 
lärarutbildningar och fortbildningar för att förankra medvetenhet om elevers missuppfattningar 
inom fysikområdet kraft och rörelse. 
 Då elever ofta har felaktiga förklaringar till kraft och rörelse-fenomen krävs att lärare 
är medvetna om dem samt kan utmana, utveckla och eventuellt ändra dem. Det är fördelaktigt 
att använda sig av de vardagliga situationer elever har erfarenhet från, till exempel från 
lekplatser. Då vi i vår utbildning riktar oss mot de yngre eleverna i skolan ser vi vikten av att 
ge dem en stadig grund att bygga vidare på, då ämnet och begreppen blir mer och mer abstrakta 
ju högre upp i årskurserna eleverna kommer. Många av fysikens begrepp används i vardagen, 
men då med andra betydelser, vilket kan vara en av anledningarna till elevers tidiga 
missuppfattningar. Som lärare i de yngre åldrarna är det extra viktigt att vara medveten om det. 
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BILAGOR 
 
Bilaga 1. Substantiv kodning av undervisningsmetoder 

Koder Underkategorier Huvudkategori 

Writing-to-Learn 
• Får undervisning om 

framförliggande arbete 
• Arbetar i grupp 
• Äldre elever skriver fråga 
• Yngre elever diskuterar 
• Yngre elever svarar 
• Äldre elever ger respons  
• De yngre svarar igen 
• De äldre svarar igen med ev. 

fördjupningsfråga 
• De yngre svarar igen 

 
• Förkunskaper 

 
• Grupparbete 
• Ämnesval 
• Diskussioner 
• Skrivande 
• Mottagare 
• Skrivande 
• Respons av mer kunniga 

 
• Skrivande 

 
 

 

Social skrivprocess   

LPP 
• Förutspår hur krafter påverkar  
• Arbetar i två grupper med varsin 

uppgift 
• Gestaltar på det sätt alla tillsammans 

tror  
• Använder symboler 
• Datasystemet visar rörelserna i 

realtid 
• Datasystemet jämför hypoteserna 

med det rätta 
• Diskuterar händelserna  
• Läraren uppmuntrar till diskussion 
• Hypoteser förkastas då verkligheten 

visas 
• Nya aktiviteter för rätt förståelse 

utförs 

 
• Förförståelse  
• Grupparbete 

 
• Rollspel 

 
• Symboler 
• Virtuell förstärkning 
• Förförståelse utmanas 

 
• Diskussioner 
• Lärarstöd 
• Ändring av förståelse 

 
• Ny förståelse 

 
 

 

Undersökande med stöd  

Fysikdag på nöjespark 
• Deltar på fysikdag 
• Diskuterar utifrån bilder  
• För fram sina förkunskaper 
• Arbetar gruppvis 
• Ställer hypoteser 
• Åker vertikal åkattraktion 

 
• Använder slinky 
• Diskuterar och skriver om 

upplevelserna 
 
 
 
 
 
  

 
• Heldag 
• Diskussioner 
• Förkunskaper 
• Grupparbete 
• Förförståelse  
• Upplevelse, förförståelse 

utmanas 
• Förstärkning 
• Ny förståelse 

 
 

Upplevelsebaserat 
lärande  



 

 
 

Ramp It Up 
• Arbetar i par, smågrupper eller 

helklass  
• Väljer undersökningsfråga 
• Appen uppmanar till hypotes 
• Appen instruerar barnen muntligt 

och med bilder 
• Barnen utför undersökning 

 
• Filmar 
• Resultatet visas i appen  
• Tittar på filmsekvenserna i slow-

motion 
• Läraren ställer öppna frågor 
• Diskuterar 
• Tittar på tidigare filmsekvenser och 

jämför 

 
• Arbete tillsammans 

 
• Ämnesval 
• Förförståelse  
• Instruktioner 

 
• Aktiv undersökning, 

förförståelse utmanas 
• Filmning 
• Virtuell förstärkning 
• Tillbakablick 

 
• Lärarstöd 
• Diskussioner, ny förståelse 
• Tillbakablick 

 
 
 

 
Undersökande med stöd  

Självbedömning 
• Får undervisning om området 
• Gör förtest 
• Får fotokopia av svar 
• Läraren visar hur eleverna ska arbeta 
• Får facit med väl utvecklade 

lösningar samt poängkriterier  
• Jämför sina svar med lösningar 
• Identifierar sina fel 
• Förklarar vad felet beror på 
• Sätter poäng på sina svar  
• Arbetar självständigt 
• Gör nytt prov  

 
• Förkunskaper 
• Förförståelse  
• Retur av test 
• Förkunskaper 
• Förförståelse utmanas 

 
• Jämförelse 
• Identifiering av fel 
• Förklaring 
• Poängsättning 
• Självständigt arbete 
• Ny förståelse 

 
 
 

Självständig förbättring  

Pusseltekniken 
• Arbetar i hemgrupper 
• Läraren delar in lärmaterialet i 

underkategorier 
• Väljer varsin underkategori 
• Samlas i pusselgrupp 
• Arbetar tillsammans 
• Diskuterar tillsammans  
• Blir expert inom sitt område 
• Återsamlas i hemgrupperna 
• Lär ut sitt område till gruppen 

 
• Grupparbete 
• Underkategorier 

 
• Enskilt val 
• Grupparbete  
• Samarbete 
• Diskussioner 
• Experter 
• Återsamling 
• Delgivande 

 
 

Grupparbete från del till 
helhet  

Concept Cartoons 
• Lärarna planerar utifrån fem faser av 

lärande 
• Arbetar i grupp 
• Diskuterar perspektiven 
• Får en tecknad bild med personer 

som intar varsitt perspektiv 
• Bilderna visar en vardaglig händelse 
• Använder sin förförståelse 

 
• Planering 

 
• Grupparbete 
• Diskussioner 
• Bild med flera perspektiv 

 
• Vardagshändelser 
• Förförståelse utmanas 

 

 

Diskussion kring flera 
perspektiv 
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