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Sammanfattning/Abstract 

Studien syftade på att undersöka elevers tankeprocesser när de ställs framför fysikaliska problem, 
med ett särskilt fokus på samspelet mellan vetenskapligt tänkande och vardagsföreställningar. 
Kvalitativa tekniker valdes som forskningsmetod då elevers tankeprocesser är svåra att klassificera 
på ett kvantitativt sätt. Totalt 15 elever valdes ur två klasser på det sista året av en italiensk 
gymnasieskola och intervjuades. Intervjuerna var semistrukturerade och utgick ifrån frågor från 
Force Concept Inventory som diskuterades muntligt med eleverna. Intervjuerna spelades in och 
analyserades för att försöka hitta mönster och få insikter om elevernas tankeprocesser. Studiens 
resultat pekade på att vetenskapligt tänkande och vardagsföreställningar kan samexistera och stå i 
konflikt under en och samma uppgifts lösning, men att elever oftast tacklar fysikaliska problem 
antingen på ett sätt eller det andra. Samspel mellan de två tankesätten är därför mer sällsynt. Ett 
ytterligare möjligt mönster hittades i eleverna uttryck och ordval, som verkades vara relaterade till 
deras tankeprocesser. 
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1 – Inledning 

Bland alla ämnen som läses i skolan är fysik något speciellt. Ämnet handlar nämligen om de mest 
fundamentala egenskaper av naturen och världen som vi lever i, vilket är någonting som 
människor börjar utveckla en kunskap om i princip vid födelsen (Gardner, 1991). Barn gör 
vanligtvis detta genom sina egna erfarenheter, som kan handla om alla aspekter av fysik, från 
rörelse till termiska fenomen. Människan är både protagonist och åskådare av sitt eget naturligt 
lärande om omgivningen och naturens lagar. Det är därför till ingens överraskning att man redan 
har ett eget bagage av erfarenheter och föreställningar om naturen när man börjar läsa om fysik i 
skolan. Detta innebär att fysiken är ett ämne där kunskapen byggs på ett redan befintligt underlag, 
eller snarare ett ämne som handlar om att förfina ett redan befintligt kunskapsunderlag. Även om 
detta påstående skulle kunna generaliseras också till andra ämnen så gäller det särskilt för fysik. 
 Att elever har sina egna föreställningar om fysik när de börjar läsa det i skolan är känt 
sedan länge. Att en effektiv undervisning inom fysik måste ta hänsyn till dessa befintliga 
föreställningar är också välkänd (Halloun et al., 1985). Därför är det nödvändigt att skapa så 
mycket förståelse och medvetenhet som möjligt kring dessa tankesystem och föreställningar. 
Detta arbete, som är författarens examensarbete för KPU-programmet på Linnéuniversitetet, 
syftar att bidra till ett ökat medvetande om hur elevernas tankeprocesser kring fysikaliska 
situationer fungerar. 
 Gnistan som satte igång intresset i elevernas tankesätt var en händelse som ägde rum 
under författarens VFU-period på en gymnasieskolan i Italien. Då diskuterades vissa uppgifter som 
rörde elevers vardagsföreställningar muntligt i en klass och en elev svarade direkt med ett korrekt 
vetenskapligt resonemang, för att strax efter backa, formulera en alternativ tolkning av 
situationen i frågan och uttrycka tvivel kring uppgiftens lösning. Då insågs vikten av att bättre 
förstå vardagsföreställningars mekanismer och deras förhållande till vedertagna vetenskapliga 
teorier för att kunna utveckla och förbättra fysikundervisning i skolan. 
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2 – Teoretisk bakgrund 

Detta kapitel syftar till att ge en teoretisk bakgrund och en referensram till undersökningen som 
genomfördes i arbetet. Först kommer begreppet vardagsföreställningar att illustreras och 
diskuteras. Därefter kommer testet Force Concept Inventory att presenteras och slutligen ska 
studiens syfte och frågeställningar formuleras. 
 

2.1  Missuppfattningar, vardagsföreställningar eller naiva teorier? 

Traditionellt har man betraktat lärande som en överföringsprocess, där en lärare var kunskapens 
innehavare och en elev (eller student) var kunskapens mottagare. Eleven ansågs vara liksom en 
tom behållare och lärarens uppdrag var att genom språket fylla eleven med sin kunskap. Duktig 
var den lärare som perfekt behärskade sitt ämne och dessutom var skicklig med språket. Eleven 
betraktades i sin tur som duktig om hen kunde passivt memorera allt som hade sagts av läraren 
och också kunde repetera det på liknande sätt. 
 Under 1900-talet etablerades däremot en konstruktivistisk syn på kunskap (Andersson, 
2001) och lärandet började betraktas som en aktiv process. Eleven har en central roll i denna 
process i och med att kunskapen faktiskt byggs inom eleven. Eleven bearbetar och organiserar sin 
erfarenhet av livet och skapar struktur och mening i den. Kunskapen är resultatet av den här 
processen. Det är viktigt att observera att denna process börjar redan från födelse, och detta 
innebär att eleven är allt annat än en tom behållare när skolan börjar (Zan, 2000). Enligt Gardner 
(1991) har barn utvecklat tydliga ”tankesystem” redan vid 5-6 års ålder. Dessa tankesystem är 
modeller som syftar till att beskriva och tolka hur till exempel det fysikaliska världen fungerar, men 
också hur levande varelser och människor beter sig och förhåller sig till varandra.  Även om dessa 
tankesystem inte är några egentliga teorisystem så har de ändå en viss karaktär av teori, och det 
kan vara mycket kontraproduktivt för elevernas lärande att ignorera sådana tankesystem. En del 
forskning tyder dessutom på att sådana modeller till och med kan samexistera med vetenskapliga 
teorier även om de är i uppenbar motsägelse (Zan, 2007). 
 Till en början betraktades denna typ av befintliga modeller och tankesystem som felaktiga 
koncept och kallades därför missuppfattningar, eller misconceptions. Detta gällde särskilt inom 
fysik och ekonomi. D’Amore och Sbaragli (2005) gör en utförlig analys av ordets misconception 
uppkomst och semantik. Där hävdar de att ordet kanske är alltför negativt klingande och de 
presenterar en alternativ semantisk analys på begreppet missuppfattning som har en mer 
konstruktiv bibetydelse. Deras förslag är att de mentala modellerna som utvecklas spontant under 
uppväxten byggs utifrån mentala bilder som är ett resultat av någon extern interaktion. Dessa 
mentala modeller står ofta i konflikt med de modeller och teorier (till exempel Newtons teori) som 
eleverna förväntas ta till sig i skolan, men är inte nödvändigtvis av negativ karaktär. Det som kan 
se ut som en konflikt mellan olika tankesätt kan lika väl betraktas som en naturlig lärandeprocess 
där tidigare, mer inkorrekta modeller ”uppgraderas” till mer utvecklade modeller. D’Amore och 
Sbaragli föreslår därför att man skulle kunna använda termen personliga uppfattningar istället för 
missuppfattningar, för att inte avfärda deras vikt och roll i lärandeprocessen. 
 Termen personliga uppfattningar betonar modellernas enskilda karaktär och deras roll för 
individuellt lärande, men tar ingen hänsyn till att dessa uppfattningar har en personlig karaktär 
men också en gemensam karaktär. Givetvis uppkommer personliga uppfattningar i olika varianter 
men de vanligaste av dem delas av många och är dessutom knutna till vardagens empirisk 
erfarenhet. Av denna anledning kallade Hestenes och Halloun sådana uppfattningar för common 
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sense beliefs (Halloun och Hestenes (b), 1985). Termen är lämplig eftersom den syftar på en form 
av tankesystem som både härstammar från vardagens erfarenhet och delas av många personer, 
men förlorar förmodligen den personliga komponenten som däremot uttrycktes av D’Amore och 
Sbaragli. Mycket forskning har ägnats åt att kategorisera och katalogisera dessa common sense 
beliefs. (D’Amore och Sbaragli, 2005). Det handlar om alternativa föreställningar som förtjänar 
samma respekt som vi har för de vetenskapliga teorierna. Trots allt delades några av dem till och 
med av många intellektuella och akademiker, bland annat Galileo och Newton innan de 
formulerade sina teorier. Dessa alternativa föreställningar är i själva verket rimliga hypoteser som 
har sina rötter i vardagens erfarenhet. (Hestenes et al., 1992). Det är ingen tillfällighet att många 
av dem hittas redan i Aristoteles tolkning av världen och att vissa delar i Aristoteles fysik 
fortfarande känns bekväma och intuitivt riktiga än idag: Aristoteles fysik har nämligen också sitt 
ursprung i vardagens erfarenhet. Som Carlo Rovelli skriver, “Aristotelian physics lasted long not 
because it became dogma, but because it is a very good, empirically grounded theory” (Rovelli, 
2015).  
 Nuförtiden används det svenska ordet vardagsföreställningar för att syfta på dessa 
fenomen och för att karakterisera elevers tänkande i skola (Andersson, 2001). Det är emellertid 
värt att poängtera att eftersom begreppet är väldigt komplex och mångfacetterad så är det också 
svårt att hitta en benämning som helt reflekterar fenomenets karaktär. Av denna anledning hittar 
man att forskning på olika språk föredrar olika termer. Denna uppsats skrevs med tillgång till 
forskning hemmahörande i tre olika språkområden: svenska, engelska och italienska. Det svenska 
ordet vardagsföreställningar betonar den vardagliga karaktären och är enligt Sjøberg något 
mindre teoretiskt laddat (Sjøberg, 2010). På så sätt kan det användas för att syfta på olika 
föreställningar oavsett var (eller hur) de uppstått. Forskning på engelska föredrar däremot 
termerna misconceptions och common sense beliefs som nämnts ovan. Den första lägger fokus 
exklusivt på den felaktiga naturen av dessa tankemodeller medan den andra beskriver att de ofta 
delas av många människor som utvecklar samma föreställningar om hur världen fungerar. 
Slutligen använder italiensk forskning sig oftast av termen naiva teorier (teorie ingenue på 
italienska), eller naiv fysik om man särskilt syftar på föreställningar inom fysik. Ordvalet kan 
förvisso se märkligt ut och kan verka syfta på barns naivitet och deras oerfarenhet, även om det är 
snarare barns erfarenheter som gör det möjligt för dem att konstruera sina tankesystem. Den här 
tolkningen av termen naiva teorier har en viss validitet men är inte fullständig. Etymologiskt sett 
härstammar ordet ingenuo av latinets ingenŭus, som betyder medfödd eller någonting som 
bokstavligen genereras inifrån. Med tiden har betydelsen skiftat något och nuförtiden används 
ordet ingenuo mest för att tyda på naivitet eller enkelhet. Utifrån ett etymologiskt perspektiv 
syftar dock termen teorie ingenue på tankesystem eller modeller som härstammar inifrån och 
utvecklas spontant under barns (tidig) uppväxt. 
 Att tre olika språk använder termer som har tre i viss omfattning olika synvinklar lyfter 
verkligen fram vilket mångsidigt fenomen elevers föreställningar i fysik är. Med denna diskussion i 
åtanke ska benämningen vardagsföreställningar användas i fortsättningen i detta arbete. 
 

2.2  Force Concept Inventory (FCI)  och elevers vardagsföreställningar kring 

begreppet kraft 

Under 80-talet visade forskningen kring elevers vardagsföreställningar inom fysik att dessa 
tankesystem måste tas hänsyn till om undervisning i skolan ska ha en möjlighet att vara effektiv 
(Halloun et al., 1985). Närmare bestämt har man visat att elevers föreställningar är i konflikt med 
de begrepp som ingår i den klassiska mekaniken, att traditionell undervisning i fysik inte lyckats 
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med att ändra dessa föreställningar, och att detta sker oavsett lärare eller elevgrupp (Hestenes et 
al., 1992). För att öka förståelse för elevers vardagsföreställningar skapade Hestenes, Wells och 
Swackhamer ett test som de kallade för Force Concept Inventory (FCI). Den första versionen av 
testet lanserades år 1992 och innehöll 29 frågor. En senare, reviderad version som bestod av 30 
frågor lanserades tre år senare, 1995. Utgångspunkten för detta test är begreppet kraft, som 
framgår av testets namn. Begreppet kraft avses vara ett centralt koncept inom Newtons mekanik 
och därför används testet för att undersöka och värdera elevers förståelse för de begrepp som 
tillhör den klassiska mekaniken. FCI-testet är tänkt bland annat som ett verktyg som kan hjälpa 
lärare att kartlägga och eventuellt ta mått på sina elevers vardagsföreställningar inom klassisk 
mekanik (Hestenes et al., 1992). På så sätt kan lärare få potentiellt mycket värdefulla och 
användbara insikter om hur elever tänker, och således styra sin undervisning åt rätt håll. FCI-testet 
är också (och inte minst) tänkt som ett forskningsverktyg inom fysikens didaktik. För att kunna 
skydda dess värde och hindra spridningen av testets frågor i onödan redovisas i detta arbete 
endast de FCI-frågor som egentligen användes i studien och inte hela testet. 
 Den teoretiska bakgrunden till FCI är att kraftbegreppet kan relateras till sex underbegrepp 
som alla är nödvändiga och väsentliga för en fullständig och korrekt förståelse av Newtons 
mekanik. Till varje underbegrepp svarar, mer eller mindre exakt, en eller flera 
vardagsföreställningar. Alla underbegreppen är illustrerade tillsammans med sina motsvarande 
vardagsföreställningar av Hestenes (Hestenes et al., 1992, se tabell 2 i kapitel 4). Taxonomin över 
elevers vardagsföreställingar hade redan utförligt redovisats av Hestenes tillsammans med Halloun 
sju år tidigare innan den första artikeln om FCI publicerades (Halloun et al., 1985). 
Vardagsföreställningarna som listas av Hestenes et al. är inkompatibla med Newtons fysik och 
nutidens väl etablerade vetenskapliga teorier, men har sina rötter djupt i vardagens erfarenhet. De 
är felaktiga, men inte på ett arbiträrt eller slumpmässigt sätt. Det är ingen tillfällighet att till och 
med de största tänkarna genom tiderna (Galileo Galilei till exempel) har varit förespråkare för en 
eller flera teorier som med tiden visade sig vara vardagsföreställningar. En av dessa stora filosofer 
är utan tvekan Aristoteles (Rovelli, 2015). Av denna anledning karakteriseras ibland elevers 
vardagsföreställningar som ”aristoteliska”, vilket inte är en helt korrekt benämning. Vissa 
vardagsföreställningar som elever har påminner klart och tydligt om vissa delar av Aristoteles teori 
om världen och naturen: till exempe att alla föremål har ett naturlig vilotillstånd och att varje 
rörelse måste ha en faktor som orsakar den. Denna orsak må vara ett föremåls inre tendens till 
föremålets naturliga tillstånd (en inneboende kraft som till exempel gör så att en sten har en 
tendens att vila på marken) eller en aktiv kraft som orsakas av en aktivt, externt föremål (oftast en 
kontaktkraft). Däremot finns det också delar av Aristoteles teori som inte återfinns bland elevers 
vardagsföreställningar. Aristoteles trodde till exempel att materialet inom vilket rörelse sker (e.g. 
luft) också har förmågan att orsaka rörelse och att det är därför rörelse kan observeras även utan 
någon uppenbar inverkan på ett föremål (Rovelli, 2015). Elevernas vardagsföreställningar om just 
detta ligger däremot i linje med en medeltida teori som utvecklades långt efter Aristoteles tid: 
nämligen teorin om impetus. Enligt denna teori har en agerande kraft möjlighet att överföra en 
impetus, en förmåga att sätta igång rörelse, till ett föremål. Till exempel ett spjut som kastas av en 
idrottsman kan röra sig i luften även efter att kontakten med mannens hand har upphört eftersom 
spjutkastaren har överfört en viss impetus till spjutet som då kan fortsätta röra sig. Impetus gällde 
inte bara för rätlinjig rörelse utan tillämpades också till cirkulär rörelse. Till exempel en kula som är 
fast vid ett snöre och snurras fortsätter enligt impetusteorin att röra sig i en cirkelbana även om 
den lossnar från snöret. Teorin tillämpades under en lång tid också för militära syften då man ville 
uppskatta kanonkulors rörelsebanor för att kunna sikta rätt och träffa målet. Teorin om impetus 
formulerades av Jean Buridan, en fransk filosof som levde under 1300-talet (Andersson, 2001). 
Hans syn på impetus illustreras i figur 1. 
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Figur 1 - Kanonkulans rörelsebana enligt Jean Buridan (1582). 

 Kanonkulan färdas mellan A och B i en så kallad våldsam rörelse, där den impetus som 
kulan fick av kanonen dominerar och resultatet är att kulan rör sig längs en rak linje. Mellan B och 
D blir impetus alltmer svagare och kulan rör sig i blandat rörelse, där impetus och den naturliga 
tendensen att ligga på marken som är en inherent egenskap i kulan har motverkande effekter. 
Slutligen faller kanonkulan längs en rät linje från D till F i naturell rörelse då kulan faller rakt till 
marken. Impetus-relaterade vardagsföreställningar är väldigt vanliga bland elever ännu idag (den 
kanske är den allra vanligaste vardagsföreställningen) och eleven har en tydlig tendens att förväxla 
detta begrepp med Newtons kraft. Om en elev visar att hen tror på någon typ av impetus så tyder 
detta till exempel på att eleven inte har förstått eller tagit till sig Newtons första lag. Trots allt kan 
man identifiera ett släktskap mellan impetus och rörelsemängd där rörelsemängd är någon slags 
förädlad version av impetus som stämmer överens med Newtons lagar och modeller. Impetus är 
däremot inte konsistent med Newtons fysik och inom vardagsföreställningarna blandas den ofta 
ihop med begreppet kraft. 
 FCI-testet består av flervalsfrågor som tvingar eleverna att välja mellan Newtons tänkande 
och deras motsvarande alternativa föreställningar som nämnts ovan. Endast ett alternativ är det 
korrekta svaret som tolkar problemet enligt Newtons lagar, medan övriga alternativ reflekterar 
vanliga alternativa föreställningar. Eftersom dessa alternativa föreställningar inte bara är 
missuppfattningar utan tankesystem som förtjänar att tas på allvar på samma sätt som 
vetenskapliga teorier så är FCI varken ett intelligenstest eller ett kompetenstest, utan ett test som 
indikerar tankesystem hos elever (Hestenes et al., 1992).  
 Med en lätt generalisering skulle man kunna klassificera elevers tänkande som antingen 
aristoteliskt, impetus-relaterat eller newtonskt. Det är däremot vanligast att elever använder en 
blandning av begrepp som härstammar från de tre olika teorierna och ett resultat av detta är att 
elever inte är konsistenta när de tillämpar samma begrepp i olika situationer (Halloun et al., 1985). 
Detta är dessutom den största skillnaden mellan Newtons fysik och vardagsföreställningar: om 
Newtons fysik är ett konsistent tankesystem som kan tillämpas till alla fysikaliska situationer (eller 
åtminstone de situationer vi har direkt erfarenhet av) så är vardagsföreställningar inte konsistenta 
och motsäger ofta varandra. 
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2.3  Undersökningens syfte och frågeställningar 

Frågorna i Force Concept Inventory prövar elevers förståelse med avseende på Newtons fysik och 
begrepp. Även om det kan finnas sporadiska falska negativa svar (dvs. en elev som tänker enligt 
Newtons principer men ändå svarar fel) och falska positiva svar (dvs. en elev som tänker enligt 
vardagsföreställningar men råkar ändå välja rätt alternativ på en fråga) så kan testet identifiera 
med god säkerhet eleverna som verkligen har tagit till sig Newtons begrepp. Som Hestenes, Wells 
och Shwackhamer hävdar i artikeln som presenterar den senare, reviderad version av FCI: ”(...) 
only a true Newtonian generates a consistent pattern of Newtonian choices with an occasional 
lapse at most. Thus, the Inventory as a whole is a very good detector of Newtonian thinking.” 
(Hestenes et al., 1992). Detta innebär att FCI fungerar som en detektor för vetenskapligt tänkande 
kring Newtons kraftbegrepp: dess frågor är utformade för att kunna skilja korrekt, vetenskapligt 
tänkande från alternativa tankesätt utifrån testtagandes svar. 
 Detta arbete syftar i första hand till att få insikter om elevers tankeprocesser, det vill säga 
hur elever tacklar uppgifter inom fysik för att kunna komma fram till ett svar. Vikten att förstå hur 
elever tänker kan knappt underskattas i läraryrket. Med hjälp av verktyg som FCI kan man 
framgångsrikt identifiera de vanligaste vardagsföreställningar bland en grupp elever och uppskatta 
förståelsenivån för ämnet fysik som gruppen har nått. Det är däremot minst lika viktigt att kunna 
identifiera exakt vilken roll sådana föreställningar har när en elev försöker lösa fysikaliska problem, 
och hur vardagsföreställningarna interagerar med vetenskapligt tänkande under hela processen. 
Därför siktar arbetet mot att svara på följande frågor: 
 

1. När en elev ställs inför ett fysikaliskt problem använder hen sig endast av ett tankesätt, 
eller kan vetenskapligt tänkande och andra tankesätt samexistera även då, under 
lösningens gång? Är vetenskapligt tänkande och vardagsföreställningar ömsesidigt 
uteslutande under denna process?  

2. Vilka tankemönster kan identifieras i eleverna tankeprocesser? 
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3 – Metod 

Det tredje kapitlet i arbetet handlar om undersökningens metod. De två klasser av eleverna som 
deltog i undersökningen kommer att presenteras först. Sedan ska det redogöras för 
undersökningens uppkomst och metoden som används för att genomföra den. Slutligen kommer 
studiens forskningsetiska aspekter att uttalas. 
 

3.1  Undersökningens deltagare 

Undersökningen som detta arbete handlar om genomfördes i en gymnasieskola i norra Italien. I 
studien deltog 15 elever som valdes ur två klasser med två olika undervisande lärare (totalt cirka 
40 elever). Eleverna i båda klasserna var i sista året på det så kallat klassiska programmet (liceo 
classico på italienska), som saknar exakt motsvarande i den svenska gymnasieskolan men är ändå 
orienterat mot samhälleliga ämnen. Icke desto mindre behöver alla elever som går programmet 
läsa (och klara) kurser i fysik som motsvarar Fysik 1 och Fysik 2 i Sverige, så eleverna var lämpliga 
informanter för undersökningen. Eleverna arbetade med den andra delen i Fysik 2 då studien 
genomfördes så de hade redan läst och arbetat med alla begreppen som testas i Force Concept 
Inventory. Det klassiska programmet, som är högskoleförberedande, anses vara bland de svåraste 
programmen i Italien och väljs vanligtvis av motiverade och högpresterande elever. För övrigt är 
antalet tjejer dominerande: i den ena klassen fanns 5 pojkar av cirka 20 elever, medan den andra 
endast hade 2 pojkar av samma ungefärliga total. 
 

3.2  Undersökningens utformning och genomförande 

Med frågeställningarna som presenterades i sektion 2.3 som utgångspunkt var kvalitativa tekniker 
ett naturligt val vad gäller undersökningsmetoden.  För att kunna besvara frågeställningen om 
samexistensen mellan vetenskapligt tänkande och vardagsföreställningar har det valts att 
intervjua elever, och analysera varje elevs intervju enskilt. Under intervjun skulle eleverna ställas 
framför några frågor från den reviderade versionen av Force Concept Inventory och bes om att 
svara muntligt och ”tänka högt” så mycket som möjligt. Anledningen till att frågor hämtade från 
FCI använts är att FCI är ett standardiserat och etablerat test om elevers vardagsföreställningar 
som har givit beprövade resultat. För att kunna besvara frågeställningen om mönster i hur elever 
tänker skulle däremot elevernas intervjuer analyseras i förhållande till varandra. 
 Utifrån Brymans riktlinjer verkade en semistrukturerad intervju den lämpligaste metoden. 
Detta eftersom tankeprocessen kan skiljas markant bland olika elever och en helt strukturerad 
intervju hade förmodligen inte varit lämplig för studien. Semistrukturerade intervjuer är nämligen 
anpassade för att riktas mot den intervjuades ståndpunkt mer än forskarens intressen (Bryman, 
2018). Den intervjuades egna uppfattningar och synsätt får ett större utrymme i kvalitativa 
intervjuer: detta ansågs vara relevant när studien planerades därför att frågeställningarna som 
uttrycktes i sektion 2.3 handlar om tankeprocesser som kan skiljas mellan individer. Totalt 15 
elever intervjuades för att kunna nå en rimlig gräns för en åtminstone partiell kategorisering av 
deras tankegångar. För att kunna välja 15 elever ur två klasser som innehöll totalt ungefär 40 
elever designades en  kort skriftlig urvalsenkät som också bestod av frågor från FCI-testet. 
 Totalt 9 frågor valdes ur FCI för att utforma intervjun och urvalsenkäten. Just de frågorna 
valdes eftersom de täckte olika fall i kraft och rörelse området (dvs. både vila och rörelse, lodrät 
rörelse och horisontell rörelse, accelererad och likformig rörelse, med och utan friktion). Det är 
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värt att poängtera att urvalsenkäten endast användes för att få en så heterogen grupp som möjligt 
när det gällde elevernas vardagsföreställningar. Elevernas svar på enkätens frågor behandlades 
inte i analysen. Av de 9 frågor som valdes användes 5 i den muntliga intervjun och 4 i den skriftliga 
urvalsenkäten. Frågorna som användes under intervjuarna finns nedan. Numreringen syftar på 
den senare versionen av FCI (1995). 
 

Fråga 3. 
 
En sten släpps från taket av en byggnad på en våning. Vilken av de följande meningarna är sant? 
 

A. Stenen når sin högsta hastigheten strax efter att den släpps och fortsätter med 
konstant hastighet tills den når marken. 

B. Stenen accelererar under fallen eftersom gravitationskraften ökar markant medan  
stenen faller. 

C. Stenen accelererar eftersom den påverkas av en ungefärligt konstant  
gravitationskraft. 

D. Stenen faller eftersom alla föremål har en naturlig tendens att vila på jordens yta. 
E. Stenen faller på grund av den kombinerade effekten av gravitationskraften och 

luftens kraft som också trycker stenen neråt. 
 

 

Fråga 11. 
 

 
Figur 2: En hockeypuck  är till en början i vila när en hockeyspelaren slår den kraftigt med en 
hockeyklubba. Klubban rör sig i samma riktning som den tjocka pilen. I figuren illustreras ett 
perspektiv från ovan. Pucken rör sig med rätlinjig rörelse längs den streckade linjen. Puckens 
rörelse kan betraktas som friktionsfri. 
 
Pucken i figur 1 rör sig längs en rät linje efter att spelaren har slagit den. Krafterna som verkar på 
pucken under rörelsen är huvudsakligen:  
 

A. En gravitationskraft neråt. 
B. En gravitationskraft neråt och en horisontell kraft i rörelseriktningen. 
C. En gravitationskraft neråt, en kraft från isens yta uppåt och en horisontell kraft i 

rörelseriktningen. 
D. En gravitationskraft neråt, en kraft från isens yta uppåt. 
E. Ingen (Ingen kraft verkar på pucken). 
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Fråga 17. 
 

 
Figur 2: En hiss rör sig uppåt längs en rak, vertikal bana av tack vare en vajer som drar upp hissen. 
Alla friktionsfenomen kan bortses. 
 
Hissen som är representerad i figur 2 rör sig med en konstant hastighet. Därför kan det följande 
sägas om krafterna som verkar på hissen:  
 

A. Vajerns kraft uppåt är större än gravitationskraften som pekar neråt. 
B. Vajerns kraft uppåt är lika stor som gravitationskraften som pekar neråt. 
C. Vajerns kraft uppåt är mindre än gravitationskraften som pekar neråt. 
D. Vajerns kraft uppåt är större än summan av gravitationskraften som pekar neråt och 

luftens kraft som också pekar neråt. 
E. Inget av de föregående alternativ stämmer. Hissen rör sig uppåt eftersom vajern drar den. 

 
 

Fråga 27. 
 
En kvinna trycker på en stor låda och utövar en konstant, horisontell kraft. Resultatet är att lådan 
rör sig på golvet med konstant hastighet v0. Om kvinnan plötsligt slutar utöva den horisontella 
kraften:  
 

A. Lådan stannar omedelbart. 
B. Lådan fortsätter med konstant fart under ett tag och sedan bromsar den till den stannar. 
C. Lådan börjar omedelbart bromsa tills den stannar. 
D. Lådan fortsätter med konstant hastighet. 
E. Lådans hastighet ökar under en viss tid och därefter börja lådan bromsa tills den stannar. 
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Fråga 29. 
 
I ett tomt kontor finns en stol i vila på golvet nära ett skrivbord. Tank på följande krafter: 
                              1 – Gravitationskraften som pekar neråt; 
                              2 – En kraft uppåt som orsakas av golvet; 
                              3 – En kraftresultant från luften som pekar neråt. 
 
Vilka av dessa tre krafter verkar på stolen? 
 

A. Endast 1. 
B. Krafterna 1 och 2. 
C. Krafterna 2 och 3. 
D. Alla tre krafterna. 
E. Inga krafter. Stolen är i vila, och därför är det inga krafter som verkar på stolen. 

 
 

Tabell 1 redovisar en taxonomi av elevers vardagsföreställningar enligt FCIs författare; tabell 2 
sammanfattar frågornas selektion samt begreppen av Newtons fysik som täcks av frågorna, enligt 
författarnas klassificering (Hestenes et al., 1992). Varje beteckning i tabell 1 motsvarar en 
vardagsföreställning som identifierades av FCIs författarna: till exempel föreställningen Ob, 
”hinder utövar ingen kraft”, syftar på föreställningen att hinder utövar ingen (normal) kraft utan är 
endast föremål som förhindrar rörelse. Syftet var att frågorna i urvalsenkäten och intervjun skulle 
testa approximativt samma vardagsföreställningar enligt FCIs författare, närmare bestämt 
vardagsföreställningar om gravitation, Newtons första lag samt superpositionsprincipen. Med 
superpositionsprincipen menas att olika krafter som verkar på samma föremål kan teoretiskt 
adderas till en resultantkraft. Frågorna översattes från engelska till italienska av detta arbetets 
författare så att eleverna skulle få möjligheten att ge sina svar på sitt modersmål. Beteckningarna 
som används i tabell 2 stämmer överens med författarnas klassificering av kraftbegreppets 
underbegrepp (se sektion 2.2 och tabell 1). Beteckningen 5 syftar på kategorin ”Kinds of Forces” 
och delas därför i 5G (gravitation) och 5S (solid contact – huvudsakligen friktion och normalkraft) 
även om dessa beteckningar saknar en direkt motsvarande vardagsföreställning. 
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Newtons begrepp 

 
Vanliga vardagsföreställningar 

0. Kinematik 

”Kinematics” vardagsföreställningar 
K1. Läge-hastighet icke urskilda 
K2. Hastighet-acceleration icke urskilda 
K3. Icke-vektoriell hastighetskomposition 

1. Newtons första lag 

Impetus vardagsföreställning 
I1. Impetus tillförd av en stöt 
I2. Förlust/återhämtning av impetus 
I3. Spridande av impetus 
I4. Graduell ackumulering av impetus 
I5. Cirkulär impetus 

2. Newtons andra lag 

”Active Force” vardagsföreställning 
AF1. Endast kroppar i rörelse utövar kraft 
AF2. Rörelse innebär verkande kraft 
AF3. Ingen rörelse innebär ingen kraft 
AF4. Hastighet proportionell mot verkande kraft 
AF5. Acceleration innebär växande kraft 
AF6. Kraft orsakar acceleration till gränshastighet 
AF7. Verkande kraft ”tar slut” 

3. Newtons tredje lag 

”Action/Reaction Pairs” vardagsföreställningar 
AR1. Större massa innebär större kraft 
AR2. Mest aktiv kropp verkar med störst kraft 

4. Resulterande kraft 

”Concatenation of Influences” vardagsföreställning 
CI1. Största kraft avgör rörelse 
CI2. Kompromiss mellan krafter avgör rörelse 
CI3. Sista kraften som verkar avgör rörelse 

 

5. Olika slags krafter  
(friktion, gravitation m.m.) 

 

Vardagsföreställningarna G1-5 
motsvarar underbegreppet 5G 

medan underbegreppet 5S saknar 
direkt motsvarande 

vardagsföreställningar 

Ob. Hinder utövar ingen kraft 
R1. Massa gör så att rörelse upphör 
R2. Rörelse när kraft övervinner motstånd 
R3. Motstånd opponerar sig mot kraft/impetus 
G1. Lufttryck assisterar gravitation 
G2. Massa har en inherent gravitation 
G3. Tyngre föremål faller snabbare 
G4. Gravitationskraften ökar medan föremål faller 
G5. Gravitation verkar när impetus har upphört 

Tabell 1 - Taxonomi av vardagsföreställningar kring kraftbegreppet. Varsamt omarbetad tabell från 
Hestenes et al (1992). 
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Del av undersökning 

 

 
Fråga i FCI 

 

 
Newtons begrepp 
 

Urvalsenkät 

1 5G: gravitation 

10 1: Newtons första lag 

13 5G: gravitation 

25 5S: kontaktkrafter 

Intervju 

3 5G: gravitation 

11 
4: kraftresultanter 
5S: kontaktkrafter 
5G: gravitation 

17 
4: kraftresultanter 
5G: gravitation 

27 5S: kontaktkrafter 

29 5G: gravitation 

Tabell 2 – Sammanfattning av FCI-frågor som användes i undersökningen samt deras motsvarande begrepp. 
Beteckningar enligt Hestenes et al (1992). 

 Eleverna fick en halv timme på sig för att fylla i urvalsenkäten, vilket var en mycket längre 
tid än de egentligen behövde för att svara klart på frågorna. Deras svar användes för att grovt 
gruppera dem och elever som hade svarat olika på enkäten bjöds in till intervjun. Under de 
följande två dagarna genomfördes alla intervjuerna med de 15 elever som deltog i den muntliga 
undersökningen. Att ställa upp i intervjun var helt frivilligt och ett fåtal elever som inte hade varit 
närvarande för urvalskenkäten ville ändå gärna delta i den muntliga delen av undersökningen, 
vilket beviljades. Detta avses inte vara problematiskt då urvalsenkäten bara skulle fungera som 
stöd i urvalsprocessen. 
 Intervjuerna var semistrukturerade på så vis att det inte fanns någon specifik ordning 
mellan frågorna och eleverna heller inte fick svara på exakt samma frågor. Det bestämdes i förväg 
att intervjuarna skulle vara ungefär 15 minuter per elev och att eleverna inte skulle ha någon 
tidsbegränsning för varje fråga. Eleverna hade dessutom möjligheten till en betänketid innan de 
började svara på frågorna vilket också påverkade antalet uppgifter som varje elev hann diskutera 
innan tiden tog slut. Detta resulterade i att vissa elever som behövde tänka längre, prata mer, eller 
diskuterade mer utförligt hann svara på något färre frågor medan andra elever som inte var lika 
mångordiga eller var snabbare med att diskutera hann tackla fler uppgifter. Utöver detta så var 
det också ofta nödvändigt för intervjuaren att ställa följdfrågor eller be elever att förklara vad de 
menade med andra ord, vilket var väsentligt för att kunna förstå elevens tankegång.. 
 

3.3  Forskningsetiska aspekter 

De etiska övervägandena angående detta arbete utfördes enligt Hermeréns riktlinjer och direktiv 
(Hermerén, 2011). Deltagarna informerades innan studien genomfördes om syftet med studien 
samt om att deras deltagande i undersökningen var helt frivilligt. Eleverna lovades dessutom 
anonymitet. 
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4 – Resultat och analys 

Under det fjärde kapitlets gång kommer undersökningens resultat att redovisas och analyseras 
enligt metoden som beskrevs i kapitel 3 och utifrån de teoretiska ramar som diskuterades i kapitel 
2.  

 

4.1  Bearbetning av data och kategorisering av tankeprocesser 

Alla intervjuerna spelades in och transkriberades i efterhand för att de skulle kunna analyseras. 
Därefter analyserades hur eleven hade svarat på varje fråga i varje intervju enskilt med avsikt att 
identifiera vilket tankesätt eleven i fråga använde sig av för att tackla den specifika uppgiften. 
Ramarna för denna analys illustreras i tabell 3 i slutet av denna sektion; i tabellen identifieras 
vilket av Newtons underbegrepp eller vilken vardagsföreställning som  motsvarar 
svarsalternativen. Den första frågeställningen besvarades under denna fas i arbetet då det 
framgick i vilken mån elever som intervjuades tenderar att tänka antingen vardagligt eller 
vetenskapligt eller på ett mer flytande och blandat sätt. Elevernas enskilda svar klassificerades 
beroende på vilket sätt de tänkte på och eleverna grupperades i de följande fyra olika kategorier 
beroende på vilken tendens de sammanlagt hade visat under hela intervjuns gång. Det är värt att 
notera att eleverna kategoriserades utifrån vilket tankesätt de använde för att tackla uppgiften, 
oavsett vilket slutligt svar de angav (i några fall ville vissa elever till och med inte ge något entydigt 
svar eftersom de kände att de hade diskuterat klart frågan men ändå inte kunnat komma fram till 
ett svar). Detta innebär att ett svar som i FCI hade betraktats som ett falskt negativt, det vill säga 
när en elev resonerar enligt Newtons principer men ändå råkar ange ett felaktigt svar (detta kan 
ske på grund av olika faktorer som till exempel läsmissförstånd osv.), betraktas i den här studien 
ändå som ett vetenskapligt resonemang. Likaså ett falskt positivt, det vill säga när en elev tänker 
vardagligt men av någon anledning ändå råkar komma fram till det riktiga svaret, klassas som ett 
vardagsföreställning. 
 

 Kategori S (samexistens): i denna kategori ingick elever som växlade mellan vetenskapligt 
och vardagstänkande medan de löste en och samma fråga, och/eller elever som visade 
tecken på en medvetenhet att en fråga skulle kunna tolkas på olika sätt (ett vetenskapligt 
sätt enligt det som hade lästs i kursen och ett annat sätt utifrån deras ”mentala bilder”). 

 

 Kategori N+: denna kategori användes för att beskriva elever som tänkte antingen 
vetenskapligt eller vardagligt och visade båda tankesätten, men använde det vetenskapliga 
på fler än en fråga och också visade att de är något mer bekväma med detta tankesätt. 

 

 Kategori N- (Newton): till denna kategori tillskrevs elever som tänkte antingen 
vetenskapligt eller vardagligt och visade båda tankesätten, men använde främst 
vardagsföreställningar för att tackla uppgifter och lyckades tolka endast en fråga på ett 
korrekt, vetenskapligt sätt.  

 

 Kategori VF (vardagsföreställningar): denna kategori användes för att beskriva eleverna 
som endast tolkade frågorna utifrån vardagsföreställningar. 
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För att frågeställning 2 skulle kunna besvaras jämfördes elevernas olika svar på samma uppgift 
med varandra. Elevernas mest betydande resonemang från övriga uppgifter redovisas och 
analyseras i kapitlets fortsättning. 
 

Fråga Svarslternativ Newtons begrepp Vardagsföreställningar 

3 

A  AF6 

B  AF5, G4 

C 5G  

D  G2 

E  G1 

11 

A  Ob 

B  I1, Ob 

C  I1 

D 4, 5S, 5G  

E  AF1 

17 

A  CI1 

B 4, 5G  

C  ? 

D  G1 

E  AF1 

27 

A  AF2, R1 

B  I3 

C 5S  

D  I1 

E  I4 

29 

A  Ob 

B 5G  

C  G1 

D  G1 

E  AF3 

Tabell 3 – Redovisning av korrespondenserna mellan svarsalternativen, Newtons begrepp och vardagsföreställningar. 
Beteckningar enligt tabeller 1 och 2. Tabellen skapades enligt uppgifter i Hestenes et al. (1992). 
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4.2  Studiens resultat 

Taxonomin som illustreras i tabell 1 användes för att klassificera hur varje elev resonerade på varje 
fråga enligt ramarna i tabell 3 ovan. Resultatet av denna klassificering redovisas i tabell 4 nedan. 
Beteckningarna som används i tabell 4 stämmer åter igen överens med FCIs klassificering enligt 
tabeller 1 och 2. 
 

Elev Q3 Q11 Q17 Q27 Q29 Q1 Q10 Q13 Q25 Kategori 

Lorenzo AF6 I1 CI1 AF2 5G     N- 

Valentina 5G 4, 5S, 5G / I1 CI1 5S / AF2 G1     S 

Marta AF6 I1, Ob CI1  5G     N- 

Maria G2 I1 AF1 5S / AF2 Ob     S 

Alessandra 5G  CI1 G1   G1  1   N+ 

Federico 5G  CI1 5S 5G G3    N+ 

Giada AF5 / 5G I1  5S      S 

Francesco 5G I1, Ob CI1  -     N- 

Valeria AF6 I1 CI1  G1  -   VF 

Gabriella -  CI1 AF2 5G     N- 

Monica AF5 I1, Ob CI1 5S 5G G2  I3  N+ 

Gloria 5G I1, Ob AF1 AF2 G1 Ob     N- 

Laura 5G I1, Ob CI1 AF2 G1     N- 

Federica AF6 I1, Ob CI1 G1 I3 G1 Ob     VF 

Elisa AF6 I1, Ob CI1 I3 Ob     VF 

Tabell 4 – Sammanställning av elevernas resonemang under intervjuarna. 

 

I tabell 4 kan man utläsa om vilket tankesätt som används av varje elev när hen skulle svara på 
olika frågor. Rutorna med grön bakgrund representerar frågor där eleven resonerade 
vetenskapligt. Texten i rutan syftar på vilket av de sex underbegrepp som användes korrekt för att 
bygga ett vetenskapligt resonemang, utifrån tabell 1. Röd bakgrund betyder att eleven endast 
använde sig av vardagsföreställningar för att tolka situationen som beskrevs i frågan och den 
aktuella vardagsföreställningen anges enligt tabell 2. Det är värt att poängtera att varje fråga hade 
olika distraktorer (felaktiga svarsalternativ som konstruerades med syfte att ”locka” eleven att 
svara med en vardagsföreställning) som byggdes ifrån olika vardagsföreställningar inom samma 
underbegrepp. Till exempel på fråga 11 så visade nästan alla elever vardagsföreställningarna I1 
och Ob trots att andra föreställningar fanns representerade i andra alternativ. Slutligen beskriver 
gul bakgrund de frågor där eleven växlade mellan vetenskapligt tänkande och vardagstänkande i 
sitt resonemang. I rutorna som har gul bakgrund står både vardagsföreställningen och det 
vetenskapliga underbegreppet som övervägdes i elevens diskussion. 
 

4.3  Kategorisering av elevernas tankeprocesser 

Bearbetningen av datan som redovisades i tabell 4 enligt kategorierna som presenterades i sektion 
4.1 illustreras i tabell 5 nedan. En kategori som innehåller elever som kunde lösa alla, eller de 
flesta uppgifterna på ett systematiskt sätt (den true Newtonian som nämns i FCI) med 
vetenskapliga resonemang saknas eftersom alla elever entydigt visade vardagsföreställningar i 
olika utsträckningar. 
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Kategori Antal elever 

S 3 

N+ 3 

N- 6 

VF 3 

Tabell 5 – Elevernas fördelning inom kategorierna enligt sektion 3.3 

 Kategorivalet verkade ge en något jämn fördelning. Den största gruppen innehåller elever 
som kunde lösa en uppgift med ett korrekt, vetenskapligt resonemang. Sedan var det lika många 
(3) elever som kunde lösa två eller flera uppgifter med vetenskapliga resonemang och teorier och 
elever som endast resonerade med vardagsföreställningar. Slutligen hade kategorien S också tre 
elever; det vill säga att tre elever visade båda tankesätten i deras intervjuer. För att djupare kunna 
förstå kategoriernas betydelse är det värt att analysera hur de olika kategorierna kan grupperas 
och tolkas. Om man betraktar kategorierna N+ och N- som sammanhängande så observerar man 
att 9 elever, vilket motsvarar tre femtedelar av eleverna kunde använda sig av vetenskapliga 
resonemang på åtminstone en fråga, förvisso med skiftande nivåer i säkerhet och självförtroende 
(vilket rättfärdigar uppdelningen av denna grupp i två kategorier). En femtedel av eleverna (3 utav 
15) kunde däremot inte utveckla någon fullständig vetenskaplig argumentation, även om få av 
dem visade sig vara bekanta med vissa fenomen som tillhör Newtons fysik (som till exempel 
friktion). 
 I sin tur kan kategorierna N+, N-, och VF förenas i och med att de alla innebär att eleven 
tänker antingen vetenskapligt eller med vardagstänkande när hen ställs framför ett fysikaliskt 
problem, och aldrig växlar mellan de två. Detta kompletterar å andra sidan kategorin S som 
innehåller elever som visade båda tankesätten i åtminstone en fråga. Kategori S hade förmodligen 
också kunnat problematiseras vidare och delas upp i mindre kategorier om antalet elever i 
undersökningen hade varit större. I det här läget hade dock knappt varit representativt att ha två 
underkategorier som innehöll en elev aller två var och det valdes att lägga större fokus på det som 
de tre eleverna i kategori S hade gemensamt.  
 Med den här grupperingen som utgångspunkt kommer man fram till en tydligare bild som 
verkar tyda på att de allra flesta elever har en tendens att tänka antingen vetenskapligt eller 
utifrån vardagsföreställningar när de ska tackla ett fysikaliskt problem och att bara en liten del av 
elever överväger olika tankesätt när de söker lösningen till en uppgift. Kategoriseringen kan inte 
tas vidare inom ramarna av den här studien. 
 

4.4  Elevernas svar och resonemang 

Trots att eleverna som deltog i studien för det mesta visade att de tänker antingen vetenskapligt 
eller med vardagstänkande så observerades också flera intressanta fall som kan fungera som 
underlag för att kunna besvara den andra frågeställningen som framlades i sektion 2. Dessa fall 
kommer nedan att beskrivas och kommenteras enskilt med hjälp av utdrag från elevernas 
intervjuer. 
 En granskning av tabell 4 visar att eleverna som grupp reagerade på de olika frågorna på 
olika sätt. Flera elever svarade till exempel med korrekta vetenskapliga resonemang på frågorna 3 
och 29 (se sektion 3 för frågornas text), vilka båda handlade om underbegreppet gravitation. 
Eleverna som resonerade med vardagsföreställningar på dessa två frågor gjorde dessutom det 
utifrån skilda vardagsföreställingar. Frågorna 11 och 17 är däremot intressanta eftersom så gott 
som alla eleverna svarade utifrån samma vardagsföreställningar. Fråga 27 verkar slutligen vara 
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betydande på ett ytterligare sätt då elevernas resonemang skilde sig mest ifrån varandra. Två av 
eleverna som växlade mellan vardagstänkande och vetenskapligt tänkande gjorde det på denna 
fråga, tre elever tacklade frågan på ett vetenskapligt sätt och resten av eleverna verkade tänka 
utifrån två olika vardagsföreställningar. Elevernas reaktioner på fråga 27 var allt som allt mer 
utspridda och mindre polariserade jämfört med de andra frågorna. 
 Detta kan orsakas av en mängd faktorer. En förklaring som verkar rimlig är att det är 
svårare att ersätta vissa vardagsföreställningar än andra med vetenskapliga lagar. Därför resonerar 
en större andel elever korrekt när frågan handlar om till exempel gravitation men i princip varje 
elev resonerar med vardagsföreställningar när frågan handlar om superpositionsprincipen, 
eftersom där ”sitter” vardagsföreställningarna fortfarande fast. Undervisningen som eleverna fick 
skulle också kunna spela en viss roll men undervisningens påverkan bör minskas något av att 
eleverna kom ifrån två olika klasser med två olika fysiklärare. Det har valts att beskriva och 
problematisera elevernas reaktioner på tre representativa frågor. Trots att intervjuerna 
genomfördes på italienska, översatta utdrag ifrån elevernas intervjuar inkluderas. 
 

Fråga 27 
 

Först kommer två exempel på elever som växlade mellan olika tankesätt att presentera. För dessa 
två elever verkade vardagsföreställningar och vetenskapligt tänkande inte vara ömsesidigt 
uteslutande utan de båda övervägdes innan eleven gav sitt slutliga svar. 
 
Enligt författarnas avsikt handlar fråga 27 om underbegreppet 5S, det vill säga kontaktkrafter, 
närmare bestämt friktion. Det korrekta alternativet är C, medan distraktorerna B, D och E baseras 
på impetusteorin som beskrevs i kapitel 2. Slutligen handlar alternativet A främst om en ”aktiv 
kraft” vardagsföreställning eftersom det syftar på att rörelse alltid innebär en verkande kraft (se 
tabell 3). 
 

Marta 
 
Eleven ska besvara fråga 27 i Force Concept Inventory. 
 
[Eleven läser frågan] 
 
Intervjuare: så här har du samma kvinna som du läste om i urvalsenkäten. Kvinnan trycker på 
en stor låda, och lådan glider på golvet. Kvinnan trycker med konstant kraft, lådan rör sig med 
konstant hastighet. Om kvinnan helt plötsligt slutar trycka, vad händer då? 
 
Elev: mm... jag kan säkert utesluta alternativ E. Jag skulle också ta bort alternativ B eftersom om 
hastigheten är konstant så måste det finnas en deceleration. D är också omöjligt, så det är bara A 
och C som är kvar. Men om kvinnan utövar en konstant kraft... jag tror att svaret är C, det vill säga 
att lådan omedelbart börjar decelerera tills den stannar. Å andra sidan om jag tänker i mitt huvud 
på en kvinna som trycker på en låda... om kvinnan slutar trycka så stannar lådan. 
 
[…] 
 
Men då är C alternativet som du tror vara vettigast? 
 
Ja. Eftersom man kan ha alla sina bilder i huvudet som i animerade filmer men i själva verket är 
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fysiken inte så. 
 
 

Martas svar på fråga 27 är intressant eftersom hennes första tanke är att utesluta alla alternativ 
förutom alternativ C och att om en konstant kraft upphör så börjar ett föremål decelerera tills det 
stannar om det finns friktion. Hennes första reaktion är alltså att tänka vetenskapligt enligt det 
som hon hade läst i fysik. Men direkt efter kommer en vardagsföreställning (närmare bestämt 
AF2) in i bilden. Hon börjar ”tänka i sitt huvud” på en liknande situation och i hennes föreställning 
stannar lådan direkt om kvinnan tar bort händerna, vilket gör henne osäker om sitt svar. I slutet 
håller eleven sig fast vid svaret C och ger en ytterligare kommentar som tyder på att hon är 
medveten om att fysiken och ens föreställningar är oftast inte överens. Det är oklart om hon 
menade att fysiken beskriver verkligheten korrekt och ens föreställningar leder en vilse, eller om 
hon bara menade att fysiken är någon slags alternativ tolkning av verkligheten som man måste 
bekanta sig med. 
 
 

Valentina 
 
Eleven ska besvara fråga 27 i Force Concept Inventory. 
 
[Eleven läser frågan] 
 
Denna fråga handlar som samma situation som du hade i urvalsenkäten, en kvinna som trycker 
på en stor låda, och lådan glider på golvet. Kvinnan trycker med konstant kraft, lådan rör sig 
med konstant hastighet. Om kvinnan helt plötsligt slutar trycka, vad händer då? 
 
Finns det friktion? 
 
Friktionen finns. Kanske fick jag inte berätta det... 
 
Då börjar den [lådan] bromsa tills den stannar. 
 
Du tycker alltså att alternativ C är korrekt. 
 
[…] 
 
[Eleven läser om alla alternativen och funderar] 
 
Nej, lådan slutar kanske omedelbart. Men jag är inte alls säker. Jag kan säkert utesluta alternativ 
B eftersom om det är så att friktionen finns så måste lådan stanna så småningom. D kan inte vara 
heller, och E inte heller. Jag vet inte om lådan stannar omedelbart eller om den börjar omedelbart 
att bromsa. 
 
Vad är det som du tvivlar på? 
 
Om lådans kraft kommer endast ifrån kvinnan som trycker... till exempel om man tänker på en 
vagn med hjul så tar vagnen fart och när man tar bort händerna då fortsätter vagnen ett tag och 
sedan stannar den. Men i detta fall så har vi en låda, som inte har hjul. Om man tar bort 
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händerna, och detta berodde endast på ens kraft, om man tar bort händerna borde alltså lådan 
stanna omedelbart. 
 
Ok. Om lådan beror ”endast på ens kraft”, vilken kraft beror vagnen på? 
 
Mm... inte på att det är mindre friktion som påverkar hjulen? Eftersom friktionen på hjulen är 
mindre... 
 
...så fortsätter vagnen röra sig? 
 
Ja. Jag skulle alltså säga att lådan stannar omedelbart. 
 
Så nu när du har funderat lite på det har du också ändrat ditt svar till alternativ A. Vad tycker 
du är den största skillnaden mellan denna situation, och samma situation med en vagn istället 
för en låda? 
 
Skillnaden är föremålets yta som är i kontakt med golvet. 
 
Så om jag hade ställt dig samma fråga, men med en vagn istället för en låda, hade du svarat C 
då? 
 
Ja. 
 
Ok så eftersom friktionen är mycket större stannar lådan omedelbart när kvinnan tar bort 
händerna. 
 
Jag vet inte om det fortsätter, kanske fortsätter den under en mycket kortare tid jämfört med en 
vagn. Jag vet inte hur länge. Det kan också vara jätte kort och jag upplever det som omedelbart 
men i själva verket bromsar lådan och sedan stannar den. 
 
 

Det som är väldigt intressant om Valentinas resonemang är att hon också tvivlar mellan Newtons 
begrepp om kontaktkrafter och vardagsföreställningen om aktiv kraft. Som Marta exkluderar hon 
impetusrelaterade distraktorer först och hävdar bestämt att lådan börjar bromsa tills den stannar 
så fort hon får bekräftelse på att friktionen mellan lådan och golvet finns. Sedan börjar 
vardagsföreställningen kliva in då hon tänker på en liknande situation men med en vagn istället för 
en stor låda. Eleven blir förvirrad eftersom hennes föreställning om vagnen verka stämma överens 
med hennes resonemang om friktion, men i hennes visualiserade tankar stannar lådan fortfarande 
omedelbart. Hon verkar uppmärksamma motsägelsen och hon försöker lösa den genom att tänka 
(mycket korrekt) på att vagnen rör sig efter att man har tagit bort händerna på grund av att den 
påverkas av en mycket mindre friktion jämfört med lådan. Lådan å andra sidan stannar 
omedelbart på grund av en mycket större friktion. Den här tolkning verkade vara tillräckligt rimlig 
för henne att hon slutligen valde att svara att lådan stannar direkt. 
 Så som Marta tolkade Valentina situationen först genom sin vetenskapliga kunskap om 
friktion för att senare överväga en alternativ tolkning utifrån en vardagsföreställning. Ingen av de 
två var tvärsäker om sitt svar men Marta valde att avfärda vardagsföreställningen och höll fast vid 
sitt svar, medan Valentina litade på sin föreställning. Det är värt att notera att Valentina hade en 
tillfredsställande förståelse för begreppet friktion (möjligen bättre än Marta) och det räckte med 
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minimal handledning från intervjuarens sida för att hon anade dilemmans lösning i slutet av 
intervjun. 
  
De följande två resonemang är exempel på elever som resonerade vetenskapligt från början och 
kom fram till det rätta svaret. 
 

Federico 
 
Eleven ska besvara fråga 27 i Force Concept Inventory. 
 
[Eleven läser frågan och alternativen högt] 
 
Jag skulle svara C. Jag vet att den inte kan stanna omedelbart eftersom på grund av trögheten 
måste lådan fortsätta, så jag utesluter A. B kan inte vara eftersom det varken kan stanna helt 
plötsligt eller röra sig med konstant hastighet. D kan absolut inte vara eftersom lådan inte kan 
röra sig på obestämd tid på ett golv, och E kan inte vara eftersom hastigheten inte kan öka om det 
inte längre finns någon kraft. 
 
 

Monica 
 
Eleven ska besvara fråga 27 i Force Concept Inventory. 
 
[Eleven läser frågan] 
 
Jag tar bort E direkt eftersom hastigheten inte ökar om kraften slutar verka. Jag tror inte att den 
fortsätter röra sig med konstant hastighet heller eftersom man borde bortse friktionen i ett sådant 
fall. Jag måste ta hänsyn till friktionen här, eller hur? 
 
Du kan resonera fritt, utgångspunkten är att kraften är konstant och hastigheten är konstant. 
 
Ok. Jag tror att det är C, eftersom kraften slutar verka. 
 
[...] 
 
Om jag berättade för dig att friktionen finns, skulle ditt svar ändras? 
 
Nej, jag skulle fortfarande svara C. 
 
Om jag istället säger att golvet är i själva verket is utan friktion? 
 
Jag skulle ändra mig och jag skulle svara att lådan rör sig med konstant hastighet. 
 
 

Både Federico och Monica verkade säkra på de begrepp som tillhör Newtons fysik och testas av 
frågan. Deras språk är rakt och orden som ”fundera” eller ”tänka” används inte. Federico arbetar 
sig fram genom att utesluta felaktiga alternativ medan Monica svarar utifrån begreppet friktion. 
När följdfrågor ställs visar hon god förståelse för begreppet friktion och dess innebörd. 
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Slutligen presenteras två fall där eleverna resonerande endast utifrån vardagsföreställningar. 
 

Laura 
 
Eleven ska besvara fråga 27 i Force Concept Inventory. 
 
Jag ska gå utifrån verkligheten, eller hur? Om jag trycker på lådan länge, och sedan om lådan är 
väldigt tung så stannar den omedelbart. Så jag tror att den stannar omedelbart. 
 
Varför uteslöt du till exempel svar C? 
 
I princip skulle det också kunna vara eftersom om jag tänker på en boll... men jag vet inte jag såg 
ett tydligt exempel från verkligheten i mitt huvud och där stannade lådan omedelbart. 
 
[…] 
 
 

Federica 
 
Eleven ska besvara fråga 27 i Force Concept Inventory. 
 
Ok då... jag drömmer om situationen nu, jag håller på att föreställa den i mitt huvud. Jag tror att 
svaret är B. Säkert stannar inte lådan omedelbart eftersom lådan har ackumulerad en viss kraft 
och kan inte stanna direkt. Sedan är det också omöjligt att den fortsätter röra sig med konstant 
hastighet eftersom om källan till dess rörelse försvinner är det omöjligt att den fortsätter själv. Jag 
tror inte att lådan kommer att öka sin hastighet under en viss period, jag tror faktiskt att det 
fortsätter med konstant hastighet under en liten tid och sedan stannar. 
 

 
Laura besvarar frågan utifrån vardagsföreställningen AF2 då hon tror att lådan stannar 
omedelbart. Francesca tror å andra sidan att lådan ackumulerar en viss ”kraft” vilken gör det 
omöjligt för lådan att stanna så fort kvinnan sluta trycka. Detta är en relativt tydlig formulering på 
föreställningen I3 som ingår i teorin om impetus. Det som Laura och Federica har gemensamt är 
dock deras ordval och sätt att uttryckas. Laura ”ser ett tydligt exempel från verkligheten i sitt 
huvud” och Federica ”drömmer om situationen” för att besvara frågan. 
 

Fråga 11 
  

Fråga 11 var intressant i och med att den polariserade elevernas svar mot impetusteorin vilken 
visade sig vara väldigt lockande och starkt förankrad i elevernas tankesätt. 
 
Frågan ska enligt författarna handla om begreppen 4, 5S och 5G, det vill säga gravitation, 
kontaktkrafter (närmare bestämt normalkraften) och superpositionseffekten. Det korrekta svaret 
är alternativ D, medan distraktorerna handlar om olika delar av impetusteorin (I2, I3) och om 
vardagsföreställningen Ob, det vill säga föreställningen om att hinder utövar ingen kraft (se tabell 
3). Som framgår av tabell 4 var vardagsföreställningar I1 (”impetus tillförd av en stöt”) och OB 
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starkt dominerande bland eleverna, med endast ett tillfälle där ett korrekt vetenskapligt 
resonemang övervägdes. 
 

Valentina 
 
Eleven ska besvara fråga 11 i Force Concept Inventory. 
 
[…] 
 
[Eleven läser alternativen och funderar] 
 
Mm... säkert inte endast gravitationskraften, annars hade pucken bara stått stilla. En horisontell 
kraft... 
 
Skulle du kunna förklara för mig vad du menade med just detta? 
 
Gravitationskraften har en tendens att dra föremål neråt och om det endast fanns en kraft neråt 
utan någon annan kraft så hade pucken varit stilla på isen. Precis som om jag bara lägger ett 
föremål [på bordet] och det enda som verkar är en attraktion neråt. 
 
Ok. 
 
Ok då har vi säkert en gravitationskraft neråt och en horisontell kraft i rörelseriktningen. Mm... 
alternativ C verkar vara det som är mest komplett. Det tar hänsyn till gravitationskraften, till isens 
yta som i alla fall måste motverka gravitationskrafter och hålla pucken och slutligen en horisontell 
kraft i rörelseriktningen som jag faktiskt inte är så saker på. En kraft i början måste det finnas, och 
kraften i alternativet är samma kraft som fortsätter verka och gör så att pucken rör sig men jag är 
lite misstänksam mot detta så jag skulle svara D. [...] För jag är säker på att en kraft verkar på 
pucken i början, men jag är inte alls säker om denna kraft fortsätter verka. 
 
[…] 
 
 

Francesco 
 
Eleven ska besvara fråga 11 i Force Concept Inventory. 
 
Ok. Då givetvis verkar gravitationskraften neråt annars hade pucken... pucken hade börjat 
flyga.[...] Jag tror att svaret är alternativ B. 
 
Varför tror du att alternativ B är det rimligaste? Eller varför uteslöt du de andra alternativen? 
 
Det var den här kraften från isens yta uppåt. Jag vet inte om det är rätt att det finns en kraft som 
motverkar gravitationskraften. 
 
Vad menar du? 
 
Jag menar att pucken glider ändå på isen. 
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Hur skulle pucken röra sig om det fanns en kraft uppåt då? 
 
Låt mig tänka... till exempel som under en fotbollsmatch när bollen sparkas... jag vet inte. 
 
[…] 
 

 
Båda resonemangen visar hur lockande impetusteorin är. Valentina lyckades ändå välja rätt svar i 
slutet då hon valde utan tvekan ett alternativ som hade normalkraften från isens yta och därför 
visade en god förståelse för underbegreppet 4 och 5S, det vill säga kontaktkrafter och hur 
superpositionseffekten fungerar (eftersom pucken påverkas av gravitationskraften men ändå rör 
sig endast horisontellt så måste det finnas en kraft som balanserar gravitationskraften). Trots 
detta övervägde hon alternativ C ganska länge. Utifrån det hon visste om fysiken såg hon inget 
behov av en horisontell kraft som verkar efter stöten mellan pucken och klubban men alternativet 
C kändes ändå på något sätt ”komplett” för henne. Detta är resultatet av en konflikt mellan 
hennes vetenskapliga sätt att tolka frågan och hennes vardagsföreställning om impetus som också 
blir relevant under uppgiftens lösning. Hon lyckades svara korrekt genom att vara misstänksam 
mot sin egen intuition. 
 Francesco svarar däremot med alternativ B som är tydligt kännetecknande för både 
vardagsföreställningen Ob och I1. Han ifrågasätter inte ens impetusföreställningen medan han 
överväger kraften uppåt lite mer; i slutet tänker dock han på sin egen praktisk erfarenhet 
(förmodligen spelar han eller följer fotboll) och åter igen kan ett fall där visualisering av praktiska 
erfarenheter leder rakt till vardagsföreställningar observeras. Tankegången som Francesco visade 
är representativ för i stort sätt alla andra elever som intervjuades över fråga 11 förutom kanske 
Valentina, vilket tyder på att vissa vardagsföreställningar kan dela elevernas resonemang mer än 
andra och göra så att elevernas resonemang resulterar mer enhetliga. 

 

Fråga 3 
 

Denna fråga, tillsammans med fråga 29, kunde besvaras med korrekta vetenskapliga resonemang 
av ungefär hälften av eleverna. De andra gav något utspridda svar som täckte olika 
vardagsföreställningar. 
 
Det korrekta alternativet (C) täcker underbegreppet 5G enligt tabell 1 och den populäraste 
distraktorn (A) handlar om vardagsföreställningen AF6, enligt vilken gravitationskraften 
accelererar föremål till en konstant gränshastighet. 
 

Marta 
 
Eleven ska besvara fråga 3 i Force Concept Inventory. 
 
[Eleven läser frågan och alternativen högt] 
 
Ok. Jag skulle svara A. 
 
Ok, alternativ A. Varför valde du så? 
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Eftersom jag funderade och tänkte att om jag istället kastar en fjäder så påverkas fjädern av 
luftens drag och har en konstant hastighet neråt. Fjädern rör sig med luften eftersom den är 
lättare medan stenen är tyngre och faller direkt ner med en högre hastighet. Konstant hastighet 
alltså. 
 
[…] 
 
 

Åter igen kan man observera i Martas fall att eleven börjar resonemanget med att föreställa sig 
något som hon har sett eller upplevt tidigare (en fjäder som faller). Det naturliga resultatet av ett 
sådan tankegång är, som visat tidigare i denna rapport, att eleven svarar utifrån 
vardagsföreställningar.  
 

Giada 
 
Eleven ska besvara fråga 3 i Force Concept Inventory. 
 
Jag kan direkt utesluta det första alternativet. Hastigheten kan inte vara som högst direkt efter att 
stenen släpps. Jag tror att alternativet B är rätt. 
 
Varför tror du att alternativ B är det rätta?  
  
Det är mer att jag har uteslutit alla de andra. 
 
Då kan du berätta varför du har uteslutit alla de andra alternativen. 
  
Vi har redan sagt att det inte kan vara det första. Sedan, alternativ C... om vi räknar med att 
kraften är lika med massa gånger acceleration, om kraften vore konstant och massan likaså... då 
skulle också accelerationen... nej, jag vet inte. Måste jag nödvändigtvis fundera vidare kring 
denna fråga eller får jag byta frågan? 
 
Du kan byta fråga om du vill. Du känner alltså inte för att ge ett svar? 
 
Jag skulle svara som jag svarade även om jag inte är så säker. Jag kan inte förklara det. 
 
 

Detta är ett ytterligare fall där en växling mellan vetenskapligt tänkande och 
vardagsföreställningar kan observeras. Eleven inleder diskussionen med ett svar som bygger på en 
vardagsföreställning och när intervjuaren ber henne om att förklara sitt resonemang så börjar hon 
resonera vetenskapligt utifrån Newtons andra lag. Eleven kommer väldigt nära den vetenskapliga 
lösningen men avfärdar i slutet sitt korrekta resonemang och ryggar tillbaka mot 
vardagstänkandet. 
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4.5  Vardagsföreställningar bland elevgruppen 

En kvantitativ kategorisering av elevernas vardagsföreställningar ingår inte i detta arbetes syfte 
men det kan ändå vara värt att konstatera att de föreställningar som observerades under 
intervjuerna verkade vara i linje med andra studier som använde sig av FCI, som är ett beprövad 
test i USA men har använts även i Sverige (Raneflod, 2016) och Finland (Savinainen, 2002).  
 Vardagsföreställningarna som under denna undersökning uttrycktes av nästintill varje elev 
(närmare bestämt I1 och CI1 i frågor 11 respektive 17) har också identifierats av Raneflod som 
bland de vanligaste, tillsammans med AF6 och G3 enligt tabell 1. Detta är givetvis långt ifrån ett 
statistiskt bevis men tyder på att italienska och skandinaviska elever tillhör samma referensram 
och en hypotetisk liknande undersökning som skulle kunna genomföras i Sverige hade kunnat ge 
jämförbara resultat. Trots allt hävdar Hestenes att vardagsföreställningar är universella (Hestenes 
et al., 1992). Detta skulle bland annat kunna vara en utgångspunkt för vidare forskning. 
 Föreställningarna som tillhör impetusteorin (I1-I3) uttrycktes som nämnt av nästan varje 
elev som deltog i undersökningen, som framgår av deras svar på frågorna 11 och 27. Många elever 
trodde till exempel att en hockeyklubba som slår en puck ”tillför en kraft” till pucken och tack vare 
denna ”kraft” kan pucken fortsätta röra sig. Andra utbredda vardagsföreställningar tillhörde det 
övergripande föreställningssystemet ”Active Force” (AF1-AF5/AF6). Detta framgick synnerligen av 
elevernas svar på till exempel fråga 3 och åter igen fråga 27. En föreställning som är innerst 
relaterad till detta handlar om den så kallad dominansprincip och framgick av elevernas svar på 
fråga 17. Eftersom en rörelse ska innebära en verkande kraft enligt föreställningen AF2, om en 
kropp som påverkas av olika krafter åt olika håll rör sig så måste en av dessa krafter övervinna de 
andra och avgöra kroppens rörelse. Alla elever som intervjuades trodde till exempel att en hiss 
som rör sig uppåt med konstant hastighet gör det eftersom vajerns kraft är större än hissens 
gravitationskraft. 
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5 – Sammanställning av resultat och diskussion 

Ett intressant mönster i elevernas resonemang kunde anas. Det verkar finnas en intressant 
koppling mellan elevernas tankesätt och orden de valde att uttrycka sig med när de presenterade 
sina argumentationer. Intrycket var att elever som använde sig av vetenskapliga resonemang 
inledde sina resonemang med uttryck som ”jag vet att...” eller ”det måste vara att... på grund 
av...” vilket tyder på att de betraktar vetenskapliga lagar som fakta man har tillgång till för att 
kunna besvara frågan. I Federicos svar på fråga 27 till exempel vet han om begreppet tröghet och 
dess innebörd och därför måste lådan fortsätta även när kvinnans kraft har upphört och detta 
måste ske med minskande hastighet. Detta reflekterar det vetenskapliga tankesättets karatkär, 
som är logiskt och konsistent. Elever som resonerade utifrån vardagsföreställningar verkade 
däremot inleda sina resonemang med uttryck som ”jag ska visualisera situationen i huvudet”, ”låt 
mig fundera lite om situationen” eller ”jag föreställer mig verkligheten”. Elevernas omedvetna val 
av uttryck är i och för sig en tydlig beskrivning av vardagsföreställningarnas natur: 
vardagsföreställningar är nämligen en form av kunskap som är mycket intuitiv och har sina 
grunder i vardagens erfarenhet. Detta bekräftar den teoretiska bakgrunden som redovisades i 
kapitel 2. Elever som visade en god förståelse för Newtons fysik började från övergripande 
principer, någonting de visste om, och således deducerade uppgiftens lösning. Elever som 
manifesterade vardagsföreställningar inledde i sin tur med sina egna erfarenheter, från någon 
slags inre visualisation som någon elev till och med kallade för dröm. Även då eleven inte använde 
explicita termer så tydde hens kroppspråk och blick på att hen försökte visualisera situationen i 
sina tankar. Detta stämmer överens med den icke-konsistenta karaktären av 
vardagsföreställningar och det är också möjligt att samma elev kan komma fram till olika svar 
beroende på vilket exempel från sin erfarenhet hen väljer att visualisera. Det är värt att notera att 
båda tankeprocesserna kan samexistera inom samma elev, som kan inleda med vetenskapliga 
resonemang på en fråga och börja ifrån en inre visualisation på en annan fråga. Det verkar som om 
vetenskapligt tänkande och vardagstänkande är två alternativa vägar som elever kan ta för att 
tackla en uppgift. De är inte direkt ömsesidigt uteslutande i och med att i enstaka fall visade sig att 
eleven växlade mellan de två under samma fråga, men vanligtvis när en elev ”väljer” ett tankesätt 
så följer hen det fram till svaret. Trots att detta fenomen är intressant så har det inte lyckats med 
att kvantifiera det på grund av olika faktorer. En påverkande faktor var att det är svårt att 
systematiskt klassificera orden som eleverna uttrycker sig med; en annan faktor är att 
kroppspråket också var inblandad och elevernas kroppspråk antecknades inte på alla intervjuer. 
Ett ytterligare element är att intervjuerna har genomförts på italienska, och även om det italienska 
språket har motsvarande ord till de svenska orden tänka, tycka och tro så används de inte alltid på 
samma sätt. Detta innebär att översättningen kan i princip inleda osäkerhet i resultatet. 
 Studien har till viss del besvarat frågeställningarna som uttalades i kapitel 2. Vad gäller den 
första frågeställningen var det möjligt att observera några enskilda fall där vetenskapligt tänkande 
samexisterade med vardagsföreställningar under en och samma uppgifts lösning, vilket tyder på 
att det mycket riktigt är möjligt att elever använder sig av båda tankesätten när de förhåller sig till 
ett fysikaliskt problem. Vidare forskning skulle kunna riktas mot att närmare undersöka fenomenet 
och hitta eventuella kopplingar med andra faktorer som rör eleverna (till exempel prestationsnivå 
eller annat), eller mot att kvantitativt identifiera hur vanligt fenomenet är. Olika typer av byten 
observerades: resonemang där eleven började vetenskapligt och sedan skiftade till det vardagliga, 
eller tvärtom. Eller också resonemang där eleven började med ett tankesätt för att sedan överväga 
det andra och slutligen avfärda det och rygga tillbaka mot det första. Det handlade emellertid om 
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för få fall för att kunna karakterisera fenomenet på ett tilllfredsställande nivå. Denna frågeställning 
skulle därför också vara lämplig för vidare forskning. 
 Den andra frågeställningen var förmodligen svårare att besvara helt, eftersom man 
behöver specifiera vilka mönster man är ute efter. Det möjliga mönstret som beskrevs ovan skulle 
också kunna vara en intressant utgångspunkt för vidare forskning med ett större antal elever 
involverade. 
 Studien hade ytterligare element som skulle kunna diskuteras och problematiseras. En först 
aspekt handlar säkert om urvalsgruppen. Studien involverade ett något begränsat antal elever 
ifrån ett program där eleverna är i genomsnitt relativt mer högpresterande jämfört med andra 
program. Pojkar och flickor är dessutom inte heller jämnt representerade bland eleverna i denna 
studie. Detta skulle förmodligen innebära problem angående generaliserbarheten av studiens 
resultat. Det är icke desto mindre värt att notera att studiens resultat verkade vara i linje med 
andra studier som använde FCI-testet och att FCIs validitet är beprövad genom ett mycket stort 
antal elever som genomfört testet, vilket också styrker till viss del denna studies validitet. 
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