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Sammanfattning

I denna uppsats undersöktes vilken förståelse en grupp elever i gymnasiets första år har för 
sambandet mellan kraft och rörelse vid fritt fall. 59 elever på teknikprogrammet fick svara på två 
fysikuppgifter. I första uppgiften fick eleverna svara på vilka krafter som verkar på en boll som rör 
sig fritt i en kastparabel. I den andra uppgiften skulle eleverna jämföra tiden det tar för två kulor att 
falla till golvet, då de rullas ut med olika hastigheter från en horisontell yta. Elevsvar jämfördes med
resultat från studier som kartlagt vanligt förekommande missuppfattningar, så kallade 
vardagsföreställningar, bland elever som studerar fysik.
Resultatet visade att den mest prevalenta uppfattningen bland eleverna var att det alltid råder en 
kraft i ett föremåls rörelseriktning, oavsett om farten ökar eller minskar. Denna uppfattning stämmer
överens med den så kallade impetusteorin, som introducerades före den newtonska mekaniken. 
Dock ansåg de flesta elever att en nedåtriktad tyngdkraft alltid råder, oavsett ett föremåls 
rörelseriktning. Felaktig uppfattning om krafter som orsak till rörelse ledde även till att nästan 
hälften av eleverna ansåg att det i uppgift 2 tar olika lång tid för kulorna att falla till golvet, om de 
rullas ut med olika hastigheter från ett horisontellt bord. Nästan inga elever hänvisade i sina 
motiveringar till acceleration i någon av uppgifterna, vilket indikerar att de inte har förstått 
definitionen av kraft. En möjlig orsak till att elever misstolkar storheten kraft är att kopplingen till 
acceleration inte tydliggörs från början, då enbart statikproblem behandlas.



1. Inledning

I min erfarenhet av undervisning på gymnasiets naturvetenskapliga och tekniska program, upplevs 
fysikkurserna Fysik 1 och Fysik 2 vara bland de svåraste. Mekanik är ett avsnitt i kursen Fysik 1, i 
vilket krafter och rörelse behandlas. Jag har i min undervisning märkt att just mekanik är ett område
där elever får problem. I de kursböckerna jag tagit del av, Heureka, Ergo, och Impuls, delas krafter 
och rörelse upp på flera kapitel. Storheten kraft behandlas inledningsvis i statikproblem, där kraft 
ska förstås som en vektorstorhet med en storlek och riktning. Rörelse är till en början separerat från 
kraft, och i detta kapitel lär sig eleverna att tolka sträcka-tid-, hastighet-tid-, och acceleration-tid- 
diagram. I en senare del av kursen knyts kraft och rörelse ihop med Newtons andra lag; sambandet 
mellan nettokraft på ett objekt och dess acceleration. Kraft och rörelse återkommer i Fysik 2, där i 
form av kroklinjig rörelse. Det finns säkert en pedagogisk tanke bakom detta upplägg; eleverna bör 
förstå olika typer av rörelse, och bekanta sig med storheten kraft, innan dessa begrepp knyts ihop i 
en enda lag. 
Som är fallet på andra fysikområden, har studerande ibland en förutfattad uppfattning om hur kraft 
och rörelse hänger ihop. I denna uppsats kallas dessa förutfattade uppfattningar för 
vardagsföreställningar. Med vardagsföreställningar inom ämnet fysik avses intuitiva föreställningar 
som elever kan ha om olika fysikaliska fenomen eller storheter, ofta utan att ha tagit del av 
teoretiska definitioner. 
Andersson (2001) skriver att den vanligaste vardagsföreställningar på området kraft och rörelse går 
ut på att nettokraft alltid bestämmer hastighetsriktningen, även när hastigheten minskar. Han återger
resultatet av undersökningar som visar att denna uppfattning lever kvar i medvetandet även hos 
universitetsstuderande, även efter de genomgått grundläggande fysikkurser som behandlat mekanik.
Uppenbarligen tenderar vardagsföreställningar att stanna kvar i studenters medvetande, vilket 
antyder att de korrekta modellerna inte har presenterats på ett sätt som på allvar utmanar 
vardagsföreställningarna. Första steget för pedagoger som tar upp kraft och rörelse i undervisningen
blir således att identifiera vilka vardagsteorier som återfinns bland eleverna. Om 
vardagsföreställningar utmanas så fort som möjligt, kan möjligen de korrekta modellerna 
cementeras i elevernas medvetande. Enligt min egen erfarenhet, kan det vara effektivt att införa 
Newtons andra lag tidigare, så fort eleverna har lärt sig skillnaden mellan storheterna hastighet och 
acceleration.
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2. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utröna vilka vardagsföreställningar som kan återfinnas i en grupp 
gymnasieelever, när de får fundera på två uppgifter som involverar fritt fall. Ur ett pedagogiskt 
perspektiv kan kunskap om vilka missuppfattningar som finns i elevers tänkande ge fingervisningar 
om hur undervisningen på området kraft och rörelse kan läggas upp. 

3. Kraft och rörelse; från Aristoteles till nutida vardagsteorier.

Andersson (2001) hävdar att vardagsföreställningen av kraft präglas av agent-objekt-effekt 
-resonemang. Detta leder till uppfattningen att all rörelse har en orsak; någon agent som har 
påverkat objektet, och effekten blev rörelse. Enligt denna uppfattning finns det då en kraft på ett 
föremål som rör sig med konstant hastighet. 

 Inte överraskande hade vetenskapsmän funderat på mekanisk rörelse före Isaac Newton 
formulerade sina teorier i Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, som publicerades 1687. 
Nedan återges några av de tidiga teorierna angående kraft och rörelse.

Förnewtonsk beskrivning av mekanisk rörelse.

Aristoteles var den första kända vetenskapsmannen som formulerade en systematisk teori om 
mekanisk rörelse (Halloun 1985). Grundläggande principer denna teori vilade på var: 

- Alla objekts naturliga tillstånd är vila.
- Alla rörelser orsakas av kraft.
- Det finns två typer av krafter; en slags inneboende kraft som syftar till att föra objektet till 
det naturliga tillståndet, och yttre krafter orsakade av medier och andra objekt.

Aristoteles såg ingen relevans i att analysera förändring av hastighet, utan sysslade enbart med 
medelhastighet. När tunga föremål faller fritt gör deras inneboende kraft sig påmind, och den syftar 
till att föra dem mot jordytan. Viktigt att påpeka är att Aristoteles ansåg att fysik knappast kan 
kvantifieras, och därför formulerade han inte lagarna matematiskt. Sambanden formulerades 
kvalitativt, och kunde användas för att förklara skillnader mellan olika observationer. Halloun 
(1985) formulerar dock Aristoteles kvalitativa beskrivning av hastigheten v  för ett objekt som 
påverkas av en konstant kraft F , med sambandet

v=
F
R

  

där R är  mediets resistans. För ett föremål som faller fritt är kraften på föremålet den egna 
tyngden. En konsekvens av detta samband är att det krävs en ökande kraft för att accelerera ett 
föremål. En annan är att ett föremål stannar tvärt om kraften upphör att verka. 
Halloun(1985) menar att nutida elevers tänkande ofta sammanfaller med Aristoteles beskrivning av 
rörelse hos ett objekt på vilket en kraft verkar. 
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Impetusteorin

Aristoteles definition av kraft kunde inte förklara föremål som rör sig i en kastparabel, då han ansåg
att krafter inte kunde verka ”på distans”. På 1300-talet formulerades den s.k. impetus-teorin, av Jean
Buridan. Enligt Halloun (1985) är det relativt vanligt att nutida elevers tänkande kring kraft och 
rörelse sammanfaller med denna teori. Enligt denna ges ett föremål som kastas iväg en viss mängd 
impetus, av kastaren. Denna mängd avtar gradvis, för att sedan helt ”övervinnas” av tyngdkraften 
och luftmotstånd.  Impetus kan jämföras med tyngdkraften då den verkar på samma villkor 
(Pedersen 1993). När mängden impetus är ”förbrukad”, faller föremålet rakt ned. Likt Aristoteles 
hävdade Buridan att alla föremåls naturliga tillstånd är att vara i vila. Han gav också impetus ett 
matematiskt värde; impetus= vikt*hastighet. (Pedersen 1993).  Impetus är alltså en historisk förlaga 
till rörelsemängd (Halloun 1985). Enligt impetusteorin beskrevs nu banan för en projektil som 
skjuts ut med en viss vinkel mot horisontalplanet av tre delar, se bild nedan. 

Figur 1. Projektilbana enligt impetusteorin. Banan består av tre delar; en linjär, en cirkulär, och en sista
etapp  där projektilen faller rakt ned. 

 Till en början har projektilen en helt linjär bana till följd av att dess impetus helt övervinner 
gravitationen. När projektilens hastighet har decimerats tillräckligt av luftmotståndet kommer den i 
en slags mellanfas där gravitationen är i samma storleksordning som mängden impetus kvar, vilket 
ger en cirkulär bana. När slutligen impetus är helt förbrukad, faller projektilen rakt nedåt. 
Det följer att impetusteorin dikterar att ett föremåls rörelseriktning i fallet då den påverkas av flera 
krafter, bestäms av den största kraftens riktning.  

Vardagsföreställningar angående kraft och rörelse.

(Halloun & Hestenes, 1985) genomförde kvalitativa intervjuer med 22 studenter som läste på fysik 
på college, med syftet att klassificera vardagsföreställningar angående mekanisk rörelse. Forskarna 
kom fram till att studenternas tänkande grovt kunde kategoriseras som ”influerad” av Aristoteles, 
impetusteorin, respektive Newtonsk mekanik. Anhängare av de två första teorierna var mindre 
konsekventa i sina beskrivningar av kraft och rörelse. Deras definitioner av storheter var mer 
fragmenterade; t.ex. vidhöll de att det finns flera typer av kraft, en som startar rörelse, och en annan 
typ som upprätthåller rörelse. Vanligt var också att de intervjuade använde flera olika begrepp för 
samma storhet. Begreppen kraft, energi och effekt användes ofta som synonymer.

5



Vardagsföreställningar systematiseras i kategorier; rörelse, och faktorer som påverkar rörelse. 
Alla vardagsteorier de återger är inte relevanta för denna uppsats, så här ges en förkortad version. 

Angående rörelse gäller:

1. Det görs ingen distinktion mellan tidsintervall och tidpunkter; en tidpunkt är bara ett 
extremt kort tidsintervall.

2. Hastighet definieras som sträcka dividerat med tid. I likhet med Aristoteles beskrivning 
av rörelse görs ingen distinktion mellan medel- och momentanhastighet. Även konstant 
hastighet och accelererad rörelse tenderar att inte åtskiljas. En högre acceleration tolkas 
ofta som högre hastighet.

Angående faktorer som påverkar rörelse gäller:

3. I frånvaro av krafter är alla objekt i vila. Detta är ”vardagsanalog” till Newtons första 
lag, och även i enlighet med Aristoteles definition av samband mellan kraft och rörelse. 
Vidare har således all rörelse en orsak.

4. Kraft är proportionell mot hastighet. Om flera krafter verkar på ett objekt, bestäms 
rörelseriktningen av den ”dominanta” kraften. För att accelerera ett föremål krävs en 
ökande kraft, och en konstant hastighet bibehålls av en konstant kraft. 

5. Objekt kan ges en ”inre” kraft (eller impetus), orsakad av ett annat föremål eller en yttre 
kraft. Halloun (1985) skriver att ett föremåls impetus enligt denna vardagsföreställning 
(ibland) definieras som proportionell med massan och hastigheten, dvs. samma uttryck 
som Buridan använde i sin beskrivning. Halloun menar vidare att denna 
vardagsföreställning används för att förklara krafter på föremål i fritt fall. T.ex. laddas ett
föremål med impetus om det kastas, och mängden impetus är proportionell mot kraften 
som startade rörelsen. Mängden impetus avtar gradvis, en process som orsakas av 
föremålet egna ”tröghet” (oftast tyngd eller massa), mediets motstånd, eller gravitation.

6. Gravitation är en slags inneboende tendens för föremål att falla ner. Gravitation betraktas
ofta inte som en kraft. Tunga föremål verkar ha en starkare tendens att dras ner, vilket 
leder till uppfattningen att de faller ”snabbare”. För vissa elever som accepterar 
gravitation som en kraft, är ett villkor att den inte är konstant. Halloun (1985) beskriver 
att några studenter menar att gravitationen ökar då ett objekt faller mot marken, då 
hastigheten ökar. 
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4. Tidigare Studier

(Van Heuvelen 1992) återger resultaten från en studie där 114 ingenjörsstudenter i New Mexiko fick
lösa några fysikuppgifter som var utformade i syfte att undersöka deras förståelse av krafter och 
rörelse. I en av uppgifterna fick studenterna svara på vilka krafter som verkar på en kula som 
rullats ut från kanten av ett horisontellt bord. Detta är således en kombination av de två frågorna
som utgör enkäten för denna uppsats. Resultatet visade att 60 % av studenterna svarade att andra 
krafter förutom tyngdkraften verkade på kulan i fritt fall. Hälften av dessa trodde på en kraft i 
rörelseriktningen, och den andra hälften på en horisontell kraft. Här var således impetusteorin 
prevalent bland studenterna; kulan ”laddas” med en inre kraft (impetus) från agenten som orsakar 
rörelsen.

(Hestenes, Wells, Swackhamer, 1992) presenterar resultaten från en studie där de lät totalt 1500 
studenter, varav 500 var universitetsstudenter och övriga high-school-elever, göra ett prov med 
uppgifter som var konstruerade för att undersöka studenternas förståelse av kraft och rörelse. Varje 
uppgift hade fem svarsalternativ som svarade mot förväntade felaktiga vardagsteorier.  
I en av uppgifterna skulle studenterna svara på vilka krafter som verkar på en boll från det att 
den kastas rakt upp, till det att den landar. Drygt 9 % svarade att enbart tyngdkraften verkar 
under hela förloppet. I snitt svarade alltså knappt 91 % fel. Den vanligaste felaktiga uppfattningen 
var att förutom en konstant nedåtriktad tyngdkraft verkar även en uppåtriktad kraft som successivt 
försvagas och blir noll när bollens bana når högsta punkten. Därefter verkar bara den nedåtriktade 
tyngdkraften. Drygt 57 % kryssade i detta alternativ.
Även i denna undersökning var alltså impetusteorin vanlig bland de tillfrågade studenterna. Då 
impetusriktningen var helt motsatt tyngdkraften ansågs den var helt förbrukad då 
hastighetsriktningen skiftade. En konsekvens av denna uppfattning är att impetusstorheten är skild 
från tyngdkraften, som ansågs konstant trots ökad hastighet på vägen ner. Tyngdkraften betraktas 
som en inneboende tendens för föremål med massa att falla ned (punkt 6 ovan). 

I en annan uppgift i samma test skulle studenterna jämföra banorna för två stålkulor med olika 
massor (m och 2m) när de rullats ut från ett horisontellt bord med samma utgångshastighet. 
Frågan var huruvida kulorna skulle landa på olika avstånd från bordskanten, p.g.a. differensen i 
massa. Studenterna fick återigen välja mellan fem svarsalternativ. Knappt 41 % svarade korrekt att 
kulorna landar på samma avstånd. Det vanligaste felaktiga svaret ( knappt 47 %) var att den tyngre 
kulan landar betydligt närmare bordskanten (och inte på halva avståndet p.g.a. halverad massa). I 
detta fall var det relativt få, knappt 13%, som trodde på impetusteorin. Denna dikterar att den lätta 
kulan har mindre mängd impetus, och följaktligen landar närmare bordskanten. Däremot talar detta 
för att studenterna anammade vardagsföreställning 6, att den nedåtriktade gravitationskraften drar 
ner den tyngre kulan fortare. 

Andersson (2001) hänvisar till en undersökning där franska och belgiska universitetsstuderande fick
följande uppgift, som för övrigt är en variant av en av enkätfrågorna för denna rapport.  

En jonglör har fem likadana bollar i luften samtidigt. Bollarna är alla på samma höjd, men följer 
olika banor och har olika hastigheter. Rita ut den eller de eventuella krafter som verkar på varje 
boll. Bortse från luftmotstånd.
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Figur 2.  Figuren visar fem bollar i fritt fall, i olika banor. Studenter fick i uppgift att rita ut vilka krafter de 
ansåg verkar på bollen. Pilarna visar hastighetsriktning.

Cirka 50 % ritade ut en rakt nedåtriktad tyngdkraft i samtliga lägen. Alternativa svar gick ut på att 
kraftsituationen varierade med hastighetsriktningen, enligt ovan nämnda impetusteori. En elevs 
lösning var följande: 

Figur 3. En elevs förslag på krafter som verkar på bollar i olika banor. 

En konstant tyngdkraft är utritad i samtliga fem lägen. Eleven anser att det råder en kraft uppåt på 
bollen längst till vänster, då bollen fortfarande rör sig uppåt. Denna uppfattning sammanfaller med 
vardagsteori 5, vilken hävdar att kraften verkar i rörelseriktningen. Konsistent med denna 
uppfattning är den utritade kraftjämvikten mellan K 2 och T  på bollen näst längst till vänster, 
där momentanhastigheten är noll. I läget för bollen i mitten är en horisontell kraft K 3 utritad, 
parallell med momentanhastigheten, och samma tankesätt gäller då K 4 är utritad i 
hastighetsriktningen. På bollen längst till höger ritar eleven ut enbart tyngdkraft, alltså utan en 
motriktad kraft som i läget längst till vänster. Detta kan vara konsistent med uppfattningen att 
tyngdkraften är en naturlig tendens att dras nedåt, enligt vardagsföreställning 6. När bollen är på 
väg nedåt, har tyngdkraft blivit helt dominant. Elevens svar visar också på en uppfattning som 
överlappar med impetusteorin; bollen rör sig uppåt så länge som mängden impetus överstiger 
tyngdkraften, har momentanhastigheten noll då impetus är lika med tyngdkraften, och ökar farten 
nedåt då mängden impetus är uttömd. 
Av denna uppställning kan man inte veta om eleven anser att tyngdkraften är lika på alla höjder, 
eller om den t.ex. ökar när bollen faller närmare marken.
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5. Frågeställning och metod

Den specifika frågeställningen svarande mot syftet är

Vilka vardagsföreställningar om kraft och rörelse för föremål i fritt fall finns bland elever på 
gymnasiets första år?  

För att undersöka vardagsföreställningar som kan tänkas förekomma bland eleverna analyserades  
deras skriftliga svar på två uppgifter som behandlade fritt fall. Undersökningen gjordes under min 
VFU, under vilken jag bedrev undervisning i två klasser i första året på Teknikprogrammet. De 59 
respondenterna valdes således ut delvis av praktiska skäl, då jag kunde ta tid från mina egna 
lektioner.

I den första enkätfrågan (uppgift 1) fick eleverna rita ut krafter på en boll i olika lägen i en 
kastparabel. Denna uppgift är alltså lik den som Andersson hänvisar till. I den studien var 
respondenterna universitetsstuderande, och det kan vara instruktivt att se hur elever som inte 
genomgått gymnasiefysiken svarar på samma problem. Uppgift 1 lämpar sig för att undersöka 
elevernas uppfattning vilka krafter som verkar på ett föremål vars bana är känd. Prevalens av flera 
vardagsföreställningar kan påvisas här, bl.a. 3 och 4; kraft är proportionell mot hastighet, och ett 
objekt kan ”laddas” med så kallad impetus, som orsakar rörelse, då inga kontaktkrafter föreligger.

I den andra enkätfrågan (uppgift 2) skulle eleverna jämföra tiden det tar för en kula att falla till 
golvet när den rullas ut från ett horisontellt bord med två olika utgångshastigheter. 
I denna uppgift testas elevernas uppfattning om hur kraft hänger ihop med rörelse. Denna uppgift är
lämplig för att blottlägga impetus-tankesättet, vilket liknar vardagsteori 4. Kulan med den högre 
hastigheten antas enligt detta tankesätt påverkas av en större horisontell kraft (impetus). Detta kan 
då leda till ungefär samma tankesätt som Jean Buridan hade, dvs. att den högre horisontella 
hastigheten gör att kulan påverkas mindre av tyngdkraften. Med hjälp av vardagsföreställning 1, 
dvs. att tiden är diskretiserad, kan resonemanget leda till uppfattningen att ju högre utgångshastighet
bollen har, desto längre tidsintervall har den horisontell hastighet i luften. Med andra ord ”börjar 
bollen falla” efter längre tid, om horisontell utgångshastighet ökas.

Relevant att påpeka är att i de flesta av de tidigare studierna gavs liknande enkätfrågor ut till något 
äldre elever; många hade redan läst grundläggande fysik, t.ex. på college. Dessa studier ville då visa
att vardagsteorier inte ger med sig så enkelt, även efter att elever konfronterats med korrekta 
modeller (Halloun, 1985). Eleverna som svarade på enkäten i denna uppsats hade dock inte avslutat 
sin första fysikkurs (Fysik 1) på gymnasiet. Dock har eleverna i grundskolan studerat definitionen 
av kraft, dvs. sambandet mellan acceleration och kraft. 

I den första enkätfrågan gavs inga svarsalternativ, utan eleverna fick med egna ord motivera sina 
tankegångar. I den andra enkätfrågan hade eleverna tre alternativ; kortare, lika, eller längre falltid. 
Alternativen var dock insprängda i den löpande frågetexten, och inte av ”kryssa i”- typ, med syftet 
att uppmuntra eleverna till att motivera sina svar utförligt. En nackdel med alternativ kan vara att 
man får för lite kvalitativ information. Dock kan alternativen vara ganska uttömmande, och 
innehålla en rad tänkbara missuppfattningar. 

Elevernas svar analyseras kvantitativt och kvalitativt. Fullständigt svar på båda enkätfrågorna 
inkluderar både ett kort svar och en fri motivering. För enkätfråga 1 är det korta svaret utritade 
kraftpilar, vilka representerar vilka krafter eleven i fråga anser verka på bollen i respektive läge. 
Svaren kategoriseras utifrån kraftpilarnas riktning, och antalet svar i varje kategori kvantifieras. 
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Elevernas motiveringar till kraftpilarnas riktning analyseras och tolkas med avseende på eventuella  
vardagsföreställningar; de som angetts i teoridelen eller helt enkelt nya. Kategorisering av 
motiveringar görs inte, då denna bedömning skulle bli för godtycklig. Elevernas användning av 
begrepp, och hur uttömmande deras motiveringar är, kan mycket väl skilja sig åt radikalt, så det kan
bli svårt att avgöra vilka motiveringar som bör vara i samma kategori. Svarskategorisering utifrån 
motiveringar hade i princip krävt färdiga formuleringar givna som svarsalternativ. Svarskategorier 
bestäms således utifrån kraftpilarnas riktning, och motiveringarna tolkas och/eller citeras i den mån 
de förekommer.
I enkätfråga 2 ges tre möjliga alternativ, där eleverna väljer ett och sedan ombeds motivera. 
Kategorierna utgörs här av de tre alternativen, och elevernas motiveringar återges inom respektive 
kategori.

Enkätfrågorna i denna uppsats ämnar undersöka prevalensen av vardagsföreställningarna som 
presenteras av Björn Andersson och de äldre studierna av Halloun (1985), och Hestenes (1992), och
också undersöka om det förekommer ytterligare vardagsföreställningar bland eleverna.

Etiska  aspekter

Vetenskapsrådet (2002) skriver om forskningsetiska principer. Fyra principer bör beaktas; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet. 
Informationskravet dikterar att deltagare i en studie måste informeras om syftet med studien de 
deltar i. Vid undersökningar där deltagarnas vetskap om syftet på något sätt kan inverka på 
resultatet, t.ex. vid psykologiska undersökningar, kan deltagarna informeras efteråt. Enligt 
samtyckeskravet krävs deltagarnas samtycke till att delta i undersökningen. Deltagarna har också 
rätt att avbryta påbörjat deltagande. Enligt konfidentialitetskravet ska deltagarnas identiteter, oftast 
personuppgifter, hållas konfidentiellt. Speciellt vid etiskt känsliga undersökningar är det viktigt att 
ingen utomstående eller obehörig har tillgång till uppgifter där enskilda deltagare kan identifieras. 
Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter endast får användas för forskningsändamål.

Det är möjligt att vissa elever funderar mer och därmed svarar annorlunda om enkätfrågorna ingår i 
ett prov som betygsätts. En rapport från Skolverket (TIMSS 2008) visar att motivation är en 
relevant bakgrundsfaktor som påverkar elevers prestationer vid provtillfällen. Samtyckeskravet  
dikterar att eleverna som deltar måste få veta att enkätfrågorna inte ska ligga till grund för betygsättning. 
Elevernas motivation att göra sitt bästa kan påverkas av det faktum att enkätfrågorna inte ett 
legitimt prov.  Att efteråt informera eleverna att frågorna ingår i en enkätundersökning, där 
deltagandet är frivilligt och anonymt, och inte betygsätts, kan vara ett alternativ. Vid ett sådant 
förfarande kan frågorna inkluderas i ett prov (där det inte framgår att de är enkätfrågor). En 
uppenbar risk är då att eleverna antingen tar för mycket tid till att svara på enkätfrågorna vilket 
påverkar svaren på andra frågorna, eller vice versa. I denna undersökning ges alltså enkätfrågorna 
separat, där det framgår att de är en del av en undersökning där funderingar kring kraft och rörelse 
studeras, och där resultatet används för en uppsats i fysikdidaktik.
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6. Analys

Nedan presenteras elevernas svar på de två enkätfrågorna. 59 elever svarade på enkäten. Det 
förekom ett visst bortfall för deluppgifter; det kunde vara uteblivet svar eller att eleven blandade in 
andra storheter som inte frågades efter. Även delvis besvarade enkäter togs med i statistiken.

Elevernas svar på uppgift 1 analyseras med avseende på vardagsföreställningar som diskuterades i 
teoridelen. Generella mönster i elevernas tankegångar kunde skönjas, och dessa rubriceras nedan. 
Det är relevant att göra kvantitativa jämförelser av elevsvaren, för att se hur vanligt förekommande 
varje vardagsföreställning är bland eleverna.

För uppgift 2 presenteras de korta svaren i tabellform. För denna uppgift har eleverna valt en av tre 
givna alternativ; kortare, lika, eller längre falltid för en kula som rullas ut från kanten på ett 
horisontellt bord. Elevernas motiveringar för denna uppgift visade sig vara tillräckligt homogena för
att kunna tolkas och sedan presenteras överskådligt i tabellform. Liksom i uppgift 1 analyseras 
motiveringarna med avseende på vardagsföreställningar.
Slutligen görs en jämförelse av elevernas svar på de båda uppgifterna för att se om det finns 
generella mönster eller inkonsekvenser.  

 
6.1 Uppgift 1: Krafter på boll i olika lägen i en kastparabel.

I denna uppgift skulle eleverna rita ut krafter på en boll som kastas i två olika banor; dels rakt upp, 
och dels i en kastparabel. Nedan återges uppgiften.

En jonglör kastar en boll i två olika banor, se figur. 
Rita ut vilka krafter som verkar på bollen i alla lägen. Pilen visar hastighetens riktning.
Motivera ditt svar så utförligt du kan. Bortse från luftmotståndet.

 
a) v=0               b) c) d)

Figur 4. Uppgift 1 av de två enkätfrågorna. Eleverna fick i uppgift att  rita ut krafter på en boll i fritt fall, i de 
olika lägena a-d. 

 
20 elever, knappt 34 % av de tillfrågade, svarade korrekt i samtliga lägen, dvs. de ritade ut 
enbart en rakt nedåtriktad kraft (som de kallade tyngdkraft, mg, gravitationskraft etc.) i samtliga 
lägen. Utöver tyngdkraften ritade många elever ut andra krafter, för de olika lägena a-d.   
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Fördelningen för bortfall för de olika lägena

Svarsbortfall för de olika lägena a-d var 6, 7, 8, och 9. Fem av eleverna som inte svarade på läge a 
svarade inte heller på läge b-d. Resterande fördelning av bortfall blir då 1, 2, 3, och 4 för lägena a-d.
Den enda eleven som inte svarade för läge a svarade för de andra lägena.
Två elever som inte svarade för läge b svarade inte heller för c och d.
Tre elever som inte svarade för läge c svarade inte för läge d.
 En elev som inte svarade för läge d svarade på samtliga andra läge. 
Skillnaden i antal svarsbortfall för de olika lägena  har således liten effekt på generella mönster i 
elevernas svar. De ofullständigt ifyllda enkäterna togs med i statistiken.
Nedan presenteras mönster i elevernas svar, med avseende på vardagsföreställningar. Det förekom 
även svar som var inkonsistenta med dessa vardagsföreställningar.

 Impetus orsakar uppåtriktad rörelse vid fritt fall

 En tolkning av vardagsföreställningar 4 och 5 indikerar att objekt kan ”laddas” med en sorts inre 
energi, i förnewtonska teorier även kallad impetus, och att denna storhet är proportionell mot 
hastigheten.  Impetus är då orsaken till att objekt rör sig mot tyngdkraften vid fritt fall. Denna 
uppfattning var speciellt prevalent då eleverna ritade ut krafter i läge b.

 18 elever, drygt 30 %, svarade att förutom tyngdkraften verkar en uppåtriktad kraft på bollen i läge 
b.  Av dessa elever ansåg hälften att en helt lodrät kraft råder, och den andra hälften att kraften är 
parallell med hastighetsvektorn. En elev motiverade en kraft i hastighetsriktningen:

Ett föremål dras alltid nedåt av tyngdkraften, men den åker fortfarande upp tack vare min egen 
kraft.

En annan elev skrev:

Riktningskraften (som jonglören har skapat) är mycket större än tyngdkraften.

En elev motiverade en lodrät kraft: 
Tyngdkraften och en lyftkraft. Lyftkraften finns där för att bollen åker uppåt.

En annan motiverade samma kraftriktning: 

Tyngdkraft och normalkraft. Normalkraften är störst.

Vardagsföreställning 4 och 5 dikterar att impetus verkar i hastighetsriktningen; en lodrät kraft uppåt 
avviker således något från denna uppfattning.
6 elever svarade att bollen enbart påverkas av en kraft i hastighetsriktningen. Igen hänvisas till 
”kastkraft”, eller ”kraft från kastaren”. Den uppåtriktade kraften anses här ha neutraliserat 
tyngdkraften. Denna uppfattning liknar Buridans impetusteori där en projektil strax efter den 
utskjutning är opåverkad av tyngdkraften, vilket tydliggörs av en linjär bana.

Jämvikt mellan impetus och tyngdkraft vid vändläget

En konsekvens av impetustänk är att då bollen inte rör sig uppåt längre, måste tyngdkraften vara 
lika med mängden uppåtriktad impetus. Det gäller då att vid vändläget är impetusmängden lika stor 
som tyngdkraften. 20 elever, 36 %, ansåg att det på bollen i läge a råder jämvikt mellan uppåtriktad 
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impetus och nedåtriktad tyngdkraft, och att detta förorsakar att bollens momentanhastighet är noll. 
En elev motiverade den uppåtriktade kraften i läge a: 

”Tyngdkraften verkar på alla föremål på jorden. Lyftkraften är nu lika stor som mg, och därför 
ligger den helt stilla i luften”.

Eleven anser att p.g.a. att bollen ”ligger stilla”, råder det kraftjämvikt mellan en uppåtriktad och 
nedåtriktad tyngdkraft. Enligt vardagsföreställning 1 uppfattas tidpunkter som ett godtyckligt kort 
tidsintervall. Det framgår att eleven tror att bollen ligger stilla i ett kort tidsintervall.

En annan elev motiverade: 

Om det finns en mg, som alltid finns, måste det även finnas en normalkraft.

Till skillnad från i läge a har bollen i läge c en horisontell momentanhastighet, vilket gjorde att färre
elever ansåg att det råder kraftjämvikt mellan uppåtriktad impetus och nedåtriktad tyngdkraft, 14 
jämfört med 20 i läge a. 6 elever menade att det i läge c verkar en horisontell kraft förutom 
tyngdkraft. En elev skrev

Normalkraften och g-kraften är lika, och sedan finns det en kraft åt sidan.

 Denna elev tar hänsyn till den horisontella hastighetskomposanten. Uppfattningen är således att 
rörelseriktningen visar kraftens riktning, vilket indikerar impetustänk. Vardagsföreställning 3 anger 
att varje rörelse har en orsak, vilket leder till att det alltid måste verka en kraft i rörelseriktningen.

Uppåtriktad impetus uttömd efter vändläge: Enbart tyngdkraft på fallande boll.

33 elever, 56 % av eleverna, ansåg att tyngdkraften är den enda kraften som verkar på bollen i läge 
d, då bollen är på väg nedåt. Bland dessa elever var det 20 som svarade att enbart tyngdkraften 
verkar även i de andra lägena. Det är då 13 elever som satte ut andra krafter än tyngdkraften i andra 
lägen, men för läge d ange endast tyngdkraft.  En elev motiverade:

Tyngdkraften. Det är den som drar ner bollen mot marken.

En annan elev skrev: 

Kastkraften upphör, bollen faller endast.

Detta är typiskt impetustänk; mängden impetus från kastaren är uttömd, och nu är det bara 
tyngdkraften som verkar.

Avsteg från impetustänk: uppåtriktad kraft på fallande boll.

Ett något överraskande högt antal elever, 24 %, svarade att det råder en uppåtriktad kraft i läge d, 
mot hastighetsriktningen eller vertikalt uppåt. En del motiverade att denna kraft dock är betydligt 
svagare än tyngdkraften, vilket gör att bollen faller ned. Detta tanksätt bryter mot 
vardagsföreställning 5, som dikterar att all initialt uppåtriktad impetus är uttömd, och bara 
nedåtriktad tyngdkraft verkar. Denna kraft benämns ofta normalkraft, men även lyftkraft. En elev 
skrev:
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Nu är tyngdkraften (mg) större än lyftkraften och då börjar bollen falla mot marken.

Det framgår inte om eleven anser att tyngdkraften varierar genom hela kastförloppet och är som 
starkast när bollen är på väg ner, eller om den uppåtriktade kastkraften som har minskat och nu 
domineras av tyngdkraften. Vardagsföreställning 4 anger att ett föremål rör sig i den dominanta 
kraftens riktning. 
En annan skrev: 

Tyngdkraft och normalkraft, tyngdkraften är störst.

Eleverna har tidigare sysslat med statikproblem, där en normalkraft ofta sätts lika med tyngdkraft.  
Möjligen generaliseras detta resonemang till en dynamisk situation. Några elever beskrev den 
uppåtriktade kraften som en ”från jorden” (inte från kastaren), vilket indikerar att det finns en 
föreställning att det till den nedåtriktade tyngdkraften också finns en uppåtriktad kraft från jorden, 
likt den som råder på föremål ligger på jordytan.

Horisontell kraft; inkonsekvenser

Vad gäller horisontell kraft i de olika lägena är det vanligast i läge c; ca 14% av eleverna ritade ut en
horisontell kraft i detta läge. En elev skrev 

Normalkraften och g-kraften är lika, och sedan finns det en kraft åt sidan.

I detta läge identifierar dessa elever endast horisontell hastighetsriktning, vilken då orsakas av den 
”dominanta” kraften. Fler elever ritade ut horisontella kraft i läge c än i läge b respektive d. Några 
elever var inkonsekventa; de ritade ut en horisontell kraft i b men inte i c, eller vice versa. Orsaken 
till uppfattningen att inte en horisontell kraft ritas ut i c kan vara att rörelsen inte betraktas som 
kontinuerlig i horisontell led, dvs. att bollen stannar till i ett kort tidsintervall. 
Läge a och c skiljer sig åt i det att bollen i läge c har en horisontell hastighetskomponent. Detta 
gjorde att vissa elever släppte tanken på vertikal kraftjämvikt för läge c; drygt 27 % trodde på 
kraftjämvikt i lodrät led, jämfört med knappt 38 % i läge a. 10 % av eleverna  menade istället att 
tyngdkraft och en horisontell kraft råder i läge c.  
  
Sammanfattning Uppgift 1

Den mest prevalenta vardagsföreställning bland elevernas svar (30 % av eleverna) var att 
bollens rörelse uppåt i tyngdkraftsfältet måste innebära att det finns en uppåtriktad kraft som
verkar. I teoridelen benämns denna kraft impetus. I princip alla elever ansåg att en 
nedåtriktad tyngdkraft verkar i alla lägen i kastparabeln, men att denna då är svagare än den 
uppåtriktad kraften som orsakas av agenten som satte igång rörelsen. En logisk följd av 
impetusteorin är att rörelse uppåt upphör då mängden impetus minskat tillräckligt mycket, 
ofta då den är lika med tyngdkraften. Det innebär också att vissa elever menade att bollen 
ligger still i luften då den befinner sig i vändläget i läge a (vertikal bana).

14 % av eleverna ansåg att en horisontell kraft råder på bollen i kastparabelns högsta punkt. 
Kraft i rörelseriktningen var alltså inte en lika prevalent uppfattning då det gäller horisontell
rörelse.

14



56 % av eleverna ansåg att bollen på väg ner påverkas av enbart tyngdkraft. Dock ansåg 
24% att det i detta läge fortfarande råder en uppåtriktad kraft. Denna uppfattning innebär 
alltså ett avsteg från impetusteorin. Av vissa elevers motiveringar att döma, ansåg de att 
denna uppåtriktade kraft kommer från jorden; vissa kallade kraften ”normalkraft”. Andra 
kallade den för ”lyftkraft”, vilket kan indikera att de ansåg att mängden impetus inte är slut 
förrän bollen har landat igen.

6.2 Uppgift 2: Falltider för kulor som rullas ut från horisontellt bord, med olika 
utgångshastigheter.

I den andra enkätfrågan skulle eleverna jämföra hur lång tid tid det tar för två likadana kulor som 
rullas ut från ett bord med horisontell utgångshastighet.

En kula rullas ut från ett horisontellt bord med utgångshastigheten 2.0 m/s. Det tar 0.45 s att nå 
golvet.
Om man rullar ut en likadan kula med utgångshastigheten 1.0 m/s, kommer fall-tiden att vara 
mindre, likadan eller större? Motivera ditt svar.

Figur 5. Schematisk bild tillhörande enkätfråga 2. En kula rullar ut från en horisontell yta. 

13 av de 59 tillfrågade svarade korrekt, att kulorna har samma falltid. Viktigt att påpeka är att 
korrekt motivering inte behövde innehålla resonemang om krafter. Godkänd motivering kunde vara 
att den horisontella hastigheten inte spelar någon roll för rörelsen i vertikal led. Det vanligaste 
felaktiga svaret var att kulan med lägre horisontell utgångshastighet landar efter kortare tid än kulan
med högre hastighet ut från bordskanten. Det förekom olika motiveringar för de olika svaren, och 
dessa presenteras först i tabell 2. Sedan diskuteras de vanligaste motiveringarna, med avseende på 
typiska vardagsteorier.
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Elevsvar med motiveringar för uppgift 2

Motiveringar för samma 
falltid 
för kulorna

Motiveringar för kortare 
falltid för den långsamma 
kulan

Motiveringar för längre 
falltid för den långsamma 
kulan

Korrekt motivering: 13 Kortare fallbana: 8 Mindre hastighet ger längre 
falltid: 2

Kulornas massor är lika: 13 Den långsamma kulan börjar 
falla tidigare: 6

Mindre hastighet kompenseras 
av längre fallsträcka: 3

Halverad falltid p.g.a. halverad 
hastighet: 1

Horisontell kraft har ej någon 
inverkan på lodrät hastighet: 2

Mindre luftmotstånd: 1

Ej motivering: 1 Ej motivering: 1

Bortfall: 8 (av 59)

Tabell 1. De tre kolumnerna motsvarar de tre möjliga svaren på uppgift 2. Siffrorna anger antalet elevsvar för
respektive motivering. 59 elever fick enkätfrågan, varav 51 svarade.

Kortare falltid för kulan med lägre horisontell utgångshastighet

- Motivering: Kortare fallbana. 

8 elever, 16 %, svarade att långsamma kulans fallbana är kortare, vilket leder till att falltiden är 
kortare. detta. En elev motiverade: 

Det kommer ta längre tid för den första [snabba] kulan att nå golvet. Den kommer att färdas en 
längre sträcka och det kommer då att ta längre tid.

Eleven fokuserar här på den längre sträcka som den snabba kulan uppenbarligen färdas. Hon tar inte
hänsyn till att den högre horisontella hastigheten kompenserar för den längre fallbanan. Nästa 
motivering bygger på samma resonemang, men är något tydligare.

- Motivering:  Den långsamma kulan börjar falla tidigare.

6 elever, 12 %, motiverade på liknande sätt som ovan, men de påpekade speciellt att den långsamma
kulan börjar falla efter kortare tid. En elev menade att  

Tiden kommer att vara mindre för den [långsamma kulan] kommer inte flyga lika länge i luften 
innan den börjar falla mot marken.

Här blir det klart att eleven anser att en kula med horisontell utgångshastighet inte omedelbart börjat
falla mot marken, och tiden den färdas i horisontell riktning i luften är beroende av hur stor denna 
hastighet är. En annan elev motiverade: 

Tiden kommer att vara längre [för den snabbare kulan] eftersom kulan kommer stanna längre i 
luften. Den skickas ut från bordet med en större kraft, och det kommer då att ta längre tid innan 
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tyngdkraften verkar.

Det är sannolikt att eleven anser att båda kulornas banor inte ändrar riktning under ett kort 
tidsintervall efter de lämnat bordskanten, en uppfattning som har likheter med Buridans teori om 
hur kanonkulan rör sig i kastparabeln (se bild på sidan 5). Denna uppfattning är konsistent med 
impetusteorin; mängden impetus kan ”neutralisera” tyngdkraften ett tidsintervall vars längd beror 
av hur mycket impetus föremålet har. För den långsamma kulan kommer tyngdkraften enligt denna 
uppfattning att bli dominant efter en kortare tid. 

- Motivering: Halverad tid p.g.a. halverad hastighet.

 1 elev gjorde en matematisk avvägning:

Om det tar 0.45 s på 2.0 m/s så borde det ta hälften så mycket [med hastigheten 1.0 m/s, egen anm.]

Det går inte att säga om eleven menar att den långsamma kulans hastighet gör att den ”börjar falla” 
efter en kortare tid, och att hon sedan gör en  kvantitativ linjär avvägning, där halverad hastighet ger
halverad falltid.
En annan tolkning kan vara att eleven blandar ihop storheterna hastighet och tid, där ett litet belopp 
på hastigheten motsvarar ett litet belopp på tiden.

- Motivering: Mindre luftmotstånd, kortare falltid.

1 elev menade att luftmotståndet är mindre för den långsamma kulan, vilket leder till att den faller 
snabbare till golvet. Uppenbarligen anser eleven att luftmotstånd retarderar kulan, och att denna 
kraft ökar tiden i luften för den snabbare kulan.

Samma falltid för kulorna med olika horisontell utgångshastighet 

- Motivering: Kulornas massa är lika.

13 elever, 26 %, angav att p.g.a. kulornas lika massor de faller med samma acceleration, och har då 
samma falltid. En elev motiverade

Den [tiden] kommer vara densamma eftersom utgångshastigheten inte spelar någon roll i fritt fall 
utan massan bestämmer. Eftersom det är samma kula så är massan samma och det  är även då 
falltiden.

Eleven skiljer på hastighetskomponenter, och inser att accelerationen nedåt är lika för de båda 
kulorna. Dock tror eleven att en större massa, och därmed en starkare tyngdkraft, innebär att ett 
föremål har högre acceleration i tyngdkraftsfältet. En annan elev skrev

Tiden kommer att vara likadan. Det är mg som drar i kulan, och varken massan eller eller 
gravitationen ändras mellan de två försöken [de olika kulorna].

Av detta resonemang kan man misstänka att eleven skulle förkorta falltiden för en kula med större 
massa, p.g.a. den starkare tyngdkraften. Denna tolkning motsvarar vardagsföreställning 6; 
tyngdkraft är en inneboende tendens att dras mot jordytan, och denna blir starkare med ökad massa.
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- Motivering:  Kortare fallsträcka för den långsamma kulan kompenseras av den lägre 
horisontella utgångshastigheten.

3 elever menade att falltiderna för de båda kulorna är lika p.g.a. att deras olika hastigheter och 
fallsträckor ”tar ut” varandra”. En av eleverna motiverade

”Jag tror att den [falltiden] kommer att vara mindre eller lika stor för den långsamma kulan. För 
kulan som har hastigheten 2.0 m/s kommer troligtvis falla mycket längre med snabbare fart då den 
har mer fart från början, medan den andra [långsamma kulan] kommer ha en kortare fallbana men
gå långsammare”. 

Det framgår att eleven resonerar kring medelhastighet för de två kulorna, istället för acceleration 
och kraft (vardagsföreställning 2). Hon är dock medveten om att situationen är mer komplicerad 
jämfört med om de två kulorna t.ex. rullat på golvet med konstanta hastigheter, och därför blir 
analysen mindre precis, och hon gör inga matematiska försök att komma fram till svaret. Andra 
elever gjorde samma bedömning: 

”Jag skulle säga att fall-tiden blir ungefär detsamma eftersom sträckan kommer att förkortas men 
hastigheten kommer att säckas”.

Dessa elever gjorde en sorts överslagsanalys där medelhastigheterna och sträckorna jämfördes. Det 
framgår inte av detta resonemang hur generell teorin är. Det är oklart hur samma elev skulle 
bedöma en situation där ena kulan släpptes från vila och den andra hade hög horisontell hastighet.
 Fallsträckorna skulle skilja sig åt radikalt, och en linjär syn enligt sambandet

sträcka=hastighet× falltid  skulle ge ett orimligt svar för kulan släppt från vila. 
Vardagsföreställning 2 innebär att rörelse beskrivs av enbart medelhastighet. Detta resonemang kan 
ge en adekvat förklaring till varför falltiderna är samma för kulorna, men det går inte att säga om 
elevernas resonemang är generellt giltiga.    

- Motivering: Samma falltid då horisontell kraft inte påverkar vertikal kraft.

2 elever hänvisade till kraft på kulan i det fria fallet.

[Falltiden är] likadan för att en horisontell kraft i fritt fall inte påverkar den lodräta. 

Elevens resonemang påvisar tydligt impetustänk; kulan påverkas av en horisontell kraft i luften.  
Eleven är dock medveten om att vektorstorheten kan delas upp i komposanter, och att en vektor inte
har någon mot sig själv vinkelrät komposant. 

Längre falltid för kulan med lägre horisontell utgångshastighet

Bara två elever svarade att kulan med den lägre horisontella utgångshastigheten har längre falltid. 

Motiveringen var baserad på formeln t=
s
v

. Ingen hänsyn togs till den kortare fallbanan.

Sammanfattning fråga 2

 En dryg fjärdedel (13 av 50) av eleverna svarade korrekt, dvs. att kulorna med olika horisontella 
utgångshastigheter landar efter samma tid, och att detta hade varit fallet även om kulornas massa 
varit olika.
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 Den vanligaste felaktiga motiveringen, 13 av 50, var att falltiderna är samma då kulornas massor är
identiska (vardagsföreställning 6). Motiveringarna gick ut på att tyngdkraften mg är kraften som 
”drar” i objekt som faller fritt. Således skulle sannolikt dessa elever svara att en större massa, och 
därmed starkare tyngdkraft, skulle resultera i att kulan förpassades till golvet på en kortare tid. 
Acceleration nämndes ofta inte i motiveringarna.
 8 elever, 16 %, svarade att p.g.a. den uppenbart kortare banan som den långsamma kulan 
tillryggalägger i luften landar den efter en kortare tid. 
 6 elever, 12 %, resonerade på liknande sätt som ovan, men deras motivering skiljde sig åt något, då 
de uttryckte att den snabbare kulan färdas horisontellt en kort sträcka efter den lämnat bordskanten. 
Denna uppfattning är helt konsistent med impetusteorin, som förordar att initial horisontell impetus 
(given av kraften som satte kulan i rullning) dominerar tyngdkraften som drar kulan rakt nedåt. Det 
tar således en viss tid för tyngdkraften att börja verka. Detta är också ett uttryck för dominansteorin 
(vardagsföreställning 4), dvs. att krafter neutraliserar varandra. För den långsamma kulan börjar då 
tyngdkraften verka tidigare, och banan blir brantare och mer lik ett fall rakt nedåt.
 
Vardagsföreställning 2, dvs. resonemang med medelhastighet istället för acceleration, förekom 
bland elevsvaren. Sammanlagt resonerade 18 elever i termer av medelhastighet. Detta ledde till att 
några elever kortare fallbana för den långsamma kulan gör att den landar efter en kortare tid. Vissa 
svarade att den kortare fallbanan kompenseras av den långsammare hastigheten, och att kulorna 
därför landar efter samma tid. De insåg att hastigheterna inte är konstanta, och att det därför fick bli 
en slags överslagsanalys av förloppet, enligt sambandet Falltid=Sträcka÷Hastighet , där 
kvoten blir lika för de båda kulorna. Vad detta resonemang säger om falltiden för en kula utan 
horisontell utgångshastighet är oklart. Det skulle vara enklare att motivera med identiska fallhöjder 
och initiala vertikala hastighetskomposanter, även om uppskattningen av medelhastighet gjordes.

6.3 Jämförelse av elevsvar på uppgift 1 och 2.

Att elever svarade rätt på uppgift 1 och fel på uppgift 2 var vanligare än tvärtom. Det var alltså fler 
elever som ritade ut enbart tyngdkraft i uppgift 1 och angav olika falltider för kulorna i uppgift 2, än
elever som ritade ut andra krafter än tyngdkraft uppgift 1 och angav samma falltid för kulorna i 
uppgift 2. Tabell 3 nedan visar svarsfördelningen bland elever som svarade rätt på uppgift 1, och fel 
på uppgift 2. Tabell 4 visar svarsfördelningen bland elever som svarade att falltiderna är samma, 
men att andra krafter än tyngdkraften verkar på föremål i fritt fall, i uppgift 1.

Svarsfördelning för uppgift 2 för elever som svarade rätt på uppgift 1

Motiveringar för kortare falltid 
för den långsamma kulan

Motiveringar för samma falltid 
för kulorna

Motiveringar för längre falltid 
för den långsamma kulan

Kortare fallsträcka: 3 Kulornas massa är lika: 6 Mindre hastighet ger längre 
falltid: 2

Långsamma kulan börjar falla 
tidigare: 1

Antal svar: 12

Tabell 2. Motiveringar för uppgift 2 (se sid 10), från de elever som svarade rätt på uppgift 1. Siffran i varje 
cell visar antalet elevsvar för respektive motivering. Antal elever i denna grupp: 12.
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12 elever, 20 %, svarade korrekt på uppgift 1 men fel på uppgift 2. De inser alltså att enbart 
tyngdkraft verkar på ett föremål i fritt fall, även om föremålet befinner sig i en kastparabel.  
Tabellen visar att den vanligaste motiveringen (6 elevsvar) var att kulorna har samma falltid p.g.a. 
de lika massorna. Här påvisas vardagsföreställning 6, att större massor accelererar snabbare mot 
jorden; detta för att tyngdkraften uppenbarligen är större. Dessa elever resonerar kring kraft som 
orsak till rörelse, men tar ingen hänsyn till massa som tröghet. De andra motiveringarna resonerar i 
termer av medelhastighets koppling till falltid och fallsträcka, och verkar inte ta hänsyn till kraft 
som orsak till rörelse.

Vissa elever ritade ut andra krafter än tyngdkraft för bollen i kastparabeln i uppgift 1, men svarade i 
uppgift 2 att kulorna med olika utgångshastighet ändå faller till golvet på samma tid.
I Tabell 4 nedan visas svarsfördelningen för uppgift 1, för de elever som svarade rätt på uppgift 2. 

Svarsfördelning för uppgift 1, för elever som svarade rätt på uppgift 2.

Läge a Läge b Läge c Läge d

Enbart tyngdkraft 3 0 2 3

Tyngdkraft och 
kraft uppåt

2 4 3 1

Tyngdkraft, kraft  
uppåt och 
horisontell kraft

0 1 0 1

Antal svar: 5

Tabell 3. Motiveringar för uppgift 1, från de elever som svarade rätt på uppgift 2. Siffran i varje cell visar 
antalet elevsvar för respektive läge.

Som synes var det färre elever som svarade fel på uppgift 1 och rätt på uppgift 2, än vice versa. 
Tabellen visar på en felaktig uppfattning angående vilka krafter som verkar i fritt fall. Speciellt 
tydligt blir detta då ingen elev svarade att enbart tyngdkraft verkar i läge b, då bollen är på väg upp. 
Istället menade de att en uppåtriktad kraft verkar på bollen. Dessa elever tog alltså inte hänsyn till 
kraft för att komma fram till rätt svar i uppgift 2. Man kan tänka sig att även om en elev generellt 
anser att en kraft verkar i rörelseriktningen kan hon dra slutsatsen att kulorna i uppgift 2 landar 
samtidigt, då en horisontell kraft inte påverkar vertikal rörelse.
 

7. Diskussion

Resultatdiskussion

Båda enkätfrågorna som ligger till grund för denna uppsats inkluderar fritt fall. Från elevernas svar 
och motiveringar på enkätfrågorna framgår det vissa mönster som korresponderar med 
vardagsteorierna nämnda i teoridelen. 
Tyngdkraft är något som få elever har missat. Även när de ska rita ut krafter på en boll på väg upp, 
är det bara drygt 10 % som anser att tyngdkraften inte verkar. De menade att det enbart verkar en 
kraft i rörelseriktningen. Tyngdkraften ses enligt vardagsföreställning 6 som en inneboende tendens 
för föremål att falla ned. Hur vanlig uppfattningen att olika massor faller med olika acceleration är 
testades egentligen inte i enkätfrågorna, då lika massor jämfördes, men 26 % motiverade explicit att
detta förhållande råder. 
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Impetusteorin var vanligt förekommande bland elevsvaren. Denna förklarar rörelse i fritt fall, dvs. i 
frånvaro av kontaktkrafter. Ett objekt kan då ”laddas” med en sorts inre kraft, som dröjer sig kvar i 
objektet och ”trotsar” den inneboende tendensen att falla ner. Dominansteorin i vardagsföreställning
4 vanligt förekommande. De elever som ansåg att flera (ibland) motriktade krafter verkar på bollen i
den tvådimensionella rörelsen menade att det måste finnas en kraft i hastighetsriktningen. Halloun 
(1985) definierar denna uppfattning matematiskt som F=m∗v , alltså som rörelsemängd. Detta 
gjorde t.ex. att 44 % ansåg att det finns en kraft på bollen när den är på väg upp, fastän hastigheten 
uppenbarligen minskar.  
 En oväntat hög andel av eleverna, 34 %, hävdade att det finns en uppåtriktad kraft på bollen i 
uppgift 1 även då den är på väg nedåt. Denna kraft betecknades av vissa som ”normalkraft från 
jorden”, vilket påvisar uppfattningen att den alltid är närvarande i tyngdkraftsfältet. En möjlig 
förklaring är att eleverna i statikproblem fått lära sig att det finns en normalkraft från underlaget 
som är motriktad tyngdkraften, varefter denna uppfattning generaliseras till att även gälla då inga 
uppenbara kontaktkrafter finns. Dominansteorin gällde dock fortfarande enligt dessa elever; 
tyngdkraften ansågs vara starkare än den uppåtriktade kraften. 
 I uppgift 2 ledde impetusteorin vissa elever till uppfattningen att den snabba kulan ”börjar falla” 
efter en längre tidsperiod jämfört med den långsamma kulan, vilket då sannolikt innebär att dessa 
elever anser att bollen i en kort tidsperiod har enbart horisontell hastighet. 

En övergripande förklaring till att många elever svarade fel på enkätuppgifterna är att de inte har 
sambandet mellan kraft och acceleration klart för sig. Istället resonerades det i termer av 
medelhastighet, enligt s=v∗t . Enligt vardagsföreställning 1 tolkas tiden som bestående av 
tidsintervall som är godtyckligt korta. Detta kan leda till uppfattningen att rörelse i de båda 
uppgifterna har ett diskontinuerligt tidsberoende. 20 elever ansåg att det råder kraftjämvikt på 
bollen i läge a i uppgift 1, och detta motiverades ofta i att bollen ”står still”. Då dessa elever inte 
inser att accelerationen är konstant, är det sannolikt att de tror att bollen har hastigheten noll i ett 
kort tidsintervall. 14 elever, knappt 24 %, svarade att det råder kraftjämvikt mellan en uppåtriktad 
och en nedåtriktad kraft, och även där förekom motiveringen att bollen ligger stilla i luften.

Eleverna i denna enkätundersökning hade inte ännu fått lära sig Newtons andra lag inom kursen 
Fysik 1. Dock är krafter och rörelse en del av kursplanen i ämnet fysik för grundskolan.
I denna står bl.a. att en del av det centrala innehållet i årskurs 7-9 är 
 
Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer, och hur kunskaper om detta kan 
användas...(Skolverket 2011)

Acceleration som orsakats av kraft bör således inte vara något nytt för eleverna på första året på 
gymnasiet. 

Metoddiskussion

Patel (2011) skriver om undersökningars generaliserbarhet, dvs huruvida resultatet av en 
undersökning kan generaliseras till en större population. Kvalitativa undersökningar har oftast 
begränsad generaliserbarhet i detta avseende. Dock kan de leda till förståelse av fenomen som 
förekommer i snarlika kontexter. Resultatet i denna undersökning kan inte sägas kunna 
generaliseras till att förklara hur svenska gymnasieelever tänker kring krafter och rörelse vid fritt 
fall. Eleverna i denna undersökning gick på samma skola med relativt homogen socioekonomisk 
sammansättning, och en klar majoritet av i elevgruppen var pojkar. I den svenska skolan finns en 
klar skillnad i resultat mellan könen, där flickor presterar bättre än pojkar (SOU:2010). Dock kunde 
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metoden i denna undersökning påvisa mönster i elevers tänkande i det relativt avgränsade området 
kraft och rörelse vid fritt fall. 

Så här i efterhand tror jag att  det kanske hade varit bättre att låta eleverna kryssa i alternativ, som 
var väl genomtänkta. I de tidigare studierna (Hestenes, Wells, Swackhamer, 1992) och (Van 
Heuvelen, 1992) användes fem till sex svarsalternativ som var detaljerade och uttömmande. Om 
problemuppställningarna inte är så komplexa bör det vara möjligt att få tillräcklig bredd på 
svarsalternativen, med avseende på tankegångar. Uppgift 1 hade kunnat vara utformad så att tre till 
fyra alternativ gavs för varje läge, som beskrev krafterna på bollen. Liknande upplägg hade varit 
fördelaktigt i uppgift 2, där beskrivande alternativ angående falltiden hade kunnat ges.
Vissa elever har också svårt att formulera sig i skrift, vilket kan leda till att de formulerar sig väldigt
kortfattat eller inte alls. Vidare är det viktigare att veta att eleverna ritar ut en uppåtriktad kraft i fritt
fall, än vad eleverna kallar denna kraft (”lyftkraft”, ”kastkraft”). Det är även lättare att kvantifiera 
elevsvar om frågorna har svarsalternativ. 
Det hade även varit bättre att inkludera fler elever, och då även andraårs-elever, som har gått 
igenom hela Fysik 1. Dessa elever har då stött på begreppet rörelsemängd, en storhet som flera 
elever i denna undersökning verkade blanda ihop med kraft, då de (förmodligen ovetandes) använde
Aristoteles definition av kraft.

Pedagogiska implikationer

För att lära sig definitionen av acceleration är det instruktivt att behandla problem där ett föremåls 
hastighet inte bara ändrar absolutbelopp, utan även riktning. Problem som involverar kastparabel 
lämpar sig för detta; diagram över sträcka-tid, hastighet-tid, och acceleration-tid kan ritas för ett 
föremål som rör sig i tyngdkraftsfältet. Jag gjorde det personligen detta under min VFU, där jag 
inledde med att visa ett sträcka-tid-diagram och avslutade med ett acceleration-tid diagram för 
rörelsen hos ett objekt som kastas rakt upp. Flera elever hade initialt svårt att acceptera hur 
accelerationen kunde bli konstant och negativ, då föremålets hastighet ändrar riktning och fart och 
därför verkar diskontinuerlig. Dock hade eleverna redan accepterat en konstant tyngdkraft, vilket då
ledde till slutsatsen att accelerationen också måste vara konstant.

Hestenes (1992) skriver att elevers vardagsföreställningar oftast härrör ur en icke-sammanhängande
uppsättning idéer om hur verkligheten fungerar. För problem inom området krafter och rörelse leder
som nämnts ovan frånvaro av kopplingen mellan kraft acceleration till brister i elevers förståelse av 
mekanikproblem. Utan en sammanhängande modell kan elever se varje fysikuppgift som unik, 
vilket försvårar problemlösning. Hestenes menar att det inte är pedagogiskt effektivt att behandla 
varje problemsituation separat. Styrkan med Newtons mekanik är att den representerar en 
sammanhängande modell, och att presentera den som en sådan är därför viktigt. Hestenes menar 
vidare att vid val av fysikproblem är det lärarens uppgift att förutse vilka missuppfattningar som är 
vanliga bland elever, för att sedan bemöta dem med genom att applicera en entydig fysikalisk 
modell. När det gäller förståelse för Newtons andra lag kan det vara instruktivt att välja 
problemuppställningar som skiljer sig åt, men som kan lösas genom att teckna ekvationen
∑ F=ma . Exempel på problem kan vara vagnar på luftbanor som accelereras med vikter, 

klossar på lutande plan, objekt i fritt fall etc. Läraren kan för varje problem frilägga objekt och 
teckna Newtons andra lag. Detta för att övertyga elever om lagens giltighet, och fördelarna med att 
använda en standardiserad lösningsmetod.
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