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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete är att undersöka om, och i så fall vilka vardagsföreställningar 

elever i grundskolans senare år besitter. Undersökningen utgör ett didaktiskt syfte som 

bidrar till ökad insikt i dels elevers föreställningar om fysikaliska fenomen, men även 

om det är möjligt att finna ett arbetssätt som är effektivt och tillräckligt innehållsrikt för 

att utmana elevernas förståelse och kunskaper. De frågeställningar arbetet utgår ifrån är 

om resultatet för grundskoleelevernas undersökning stämmer överens med tidigare 

forskning, samt om laboration är en fungerande metod för att förändra 

vardagsföreställningar. Det är omkring fyrtio deltagande elever i årskurs 7 och årskurs 8 

från två olika kommunala grundskolor. Undersökningen delas in i del A och del B, där 

del A utgörs av en enkätundersökning samt där del B består av en laboration med 

efterföljande enkätundersökning. De båda enkäterna är desamma för att på effektivaste 

sätt upptäcka och mäta föreställningarnas utbredning bland eleverna. Undersökningen i 

del A visar att eleverna besitter de vardagsföreställningar som tidigare forskning visar. 

Anledningen till dessa kan bland annat bero på situationens kontext, kontakten mellan 

två livlösa föremål eller att det ena föremålet är mer dominant än den andra då de 

påverkar varandra. Resultatet på den efterföljande enkätundersökningen i del B visar att 

somliga föreställningar fortfarande finns kvar bland vissa elever, dock har majoriteten 

av eleverna förändrat sina föreställningar till de vetenskapliga förklaringarna.  

 

 

 

 

Nyckelord  

Vardagsföreställningar, Newtons tredje lag, grundskola, laboration, fysik 

 



 

 

 

2 

 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning _______________________________________________________ 1 

1 Introduktion _________________________________________________________ 4 
1.1 Inledning och bakgrund ____________________________________________ 4 
1.2 Syfte ___________________________________________________________ 5 
1.3 Styrdokument ____________________________________________________ 5 

2 Tidigare forskning ____________________________________________________ 7 
2.1 Elevers vardagsföreställningar _______________________________________ 7 
2.2 Sätt att förändra vardagsföreställningar ________________________________ 8 
2.3 Frågeställning ____________________________________________________ 9 

3 Teoretiska utgångspunkter ____________________________________________ 10 
3.1 Kunskapssyn ____________________________________________________ 10 

3.1.1 Sociokulturella perspektivet ____________________________________ 10 

3.1.2 Pragmatismen _______________________________________________ 10 

4 Metod/Material _____________________________________________________ 12 
4.1 Val av metod ____________________________________________________ 12 

4.2 Urval __________________________________________________________ 12 
4.3 Tillvägagångssätt ________________________________________________ 13 

4.3.1 Enkät ______________________________________________________ 13 

4.3.2 Laboration __________________________________________________ 14 

4.4 Bearbetning av data ______________________________________________ 14 
4.5 Forskningsetiska principer _________________________________________ 14 

5 Resultat ____________________________________________________________ 16 
5.1 Översiktligt resultat ______________________________________________ 16 

5.1.1 Del A ______________________________________________________ 16 

5.1.2 Del B ______________________________________________________ 17 

5.2 Resultat för frågor rörande Newtons tredje lag _________________________ 17 
5.2.1 Fråga 3 ____________________________________________________ 17 

5.2.2 Fråga 7 ____________________________________________________ 18 

5.2.3 Fråga 8 ____________________________________________________ 19 

5.3 Resultat angående de övriga frågorna ________________________________ 20 

5.3.1 Fråga 1 ____________________________________________________ 20 

5.3.2 Fråga 2 ____________________________________________________ 21 

5.3.3 Fråga 4 ____________________________________________________ 21 

5.3.4 Fråga 5 ____________________________________________________ 22 

5.3.5 Fråga 6 ____________________________________________________ 23 

6 Analys _____________________________________________________________ 24 
6.1 Översiktlig analys ________________________________________________ 24 
6.2 Analys för frågor angående Newtons tredje lag _________________________ 25 



 

 

 

3 

 

6.3 Analys för de övriga frågorna _______________________________________ 25 

6.4 Bortfallsanalys __________________________________________________ 26 

7 Diskussion __________________________________________________________ 28 
7.1 Resultatdiskussion _______________________________________________ 28 

7.2 Metoddiskussion _________________________________________________ 29 

8 Slutsats ____________________________________________________________ 32 

9 Referens ___________________________________________________________ 33 

10 Bilagor ___________________________________________________________ 36 
10.1 Bilaga A - Enkät ________________________________________________ 36 

10.2 Bilaga B - Laborationer __________________________________________ 39 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 

 

1 Introduktion 

1.1 Inledning och bakgrund 

Internationella studier visar att studenter på high school, college och universitet saknar 

grundläggande fysikkunskaper, specifikt kraft och rörelse. Studenterna tycks ha så pass 

dominerande vardagsföreställningar att de vetenskapliga förklaringarna har svårt att 

ersätta dessa, även efter avslutad kurs i ämnet. I följande undersökning undersöks 

elevernas föreställningar om Newtons tredje lag som säger att: 

 

”If object A exerts a force on object B, then B exerts an equal and opposite 

force on object A.” 

(Swartz & Miner, 1997, s.159)  

 

Lagen beskriver alltså att krafter agerar i par då två föremål påverkar varandra. Den 

gäller då två föremål är i kontakt med varandra men även då föremål inte är i kontakt 

med varandra. Ett exempel på det är två magneter som attraherar eller repelerar utan att 

vara i fysisk kontakt. Ett fenomen som sker i vardagliga situationer men som tycks vara 

så pass abstrakt att det inte är helt självklart.( Arons, 1997) 

  

Förutom kursplanen för varje ämne innehåller läroplanen, lgr11, den värdegrund och de 

riktlinjer som skolan i helhet ska följa. Då dessa riktlinjer och värdegrunden inte är 

ämnesspecifika bör de integreras i all undervisning. Skolverket (2011) skriver bland 

annat att skolan och dess undervisning ska bidra till elevers lust att lära samt att 

utforskande och nyfikenhet ska utgöra en grund för skolans verksamhet. De menar även 

att ett varierat arbetssätt i undervisningen gynnar eleverna då de har olika 

förutsättningar att ta till sig kunskap. Laboration och diskussioner är en 

undervisningsmetod som i denna undersökning utvärderas som ett alternativt arbetssätt.  

 

Som framtida lärare är denna undersökning ett framsteg i min didaktiska utveckling. Att 

få inblick i elevernas kunskaper om krafter är användbart för min framtida 

yrkesverksamhet. Det är även av betydelse att undersöka om laboration i kombination 

med diskussioner är ett fungerande arbetssätt. 
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1.2 Syfte  

Fysik finns överallt i vår vardag, något som vi människor tycks ta för givet och inte för 

någon större reflektion över. Då vi alla har erfarenhet av fysikaliska situationer skapar 

vi oss även föreställningar om hur de fungerar. Fysikundervisningen i skolan sker över 

samtliga årskullar i grundskolan och undervisningen har därför möjlighet att påverka 

dessa föreställningar. Begreppet kraft preciseras i kursplanen för lgr11, Newtons lagar 

gör det däremot inte. Lagarna är dock grundläggande inom fysiken och bör med fördel 

introduceras för eleverna.  Då Newtons lagar inte är preciserade riskerar lärarna att 

utelämna dessa i undervisningen. Syftet med detta arbete är att undersöka om, och i så 

fall vilka vardagsföreställningar som finns bland elever i grundskolans senare år. 

Undersökningen syftar även till att mäta i vilken grad laboration med tillhörande 

diskussioner är ett möjligt arbetssätt för att utmana elevernas vardagsföreställningar. 

Två mindre laboration kommer att användas som metod för att försök förändra dessa 

och vidga elevernas uppfattning om krafter. För att undersöka till vilken grad 

laborationerna är användbara för elevernas utveckling kommer de genomföra en 

enkätundersökning före och efter laborationen. På så sätt kan dess användning snabbt 

och enkelt utvärderas och eventuellt utvecklas för framtida användning. 

Undersökningen utgör även ett didaktiskt syfte då lärare få möjligheter att upptäcka 

elevers föreställningar inom fysik och hur ett förhoppningsvis fungerande 

undervisningsmoment skulle kunna genomföras.  

 

1.3 Styrdokument 

Undervisningen ska ständigt kopplas till kursplanen för att säkerställa att den håller en 

nationell nivå. Läroplanen innefattar syfte, centrala innehåll samt kunskapskrav. Nedan 

följer en motivering till varför Newtons tredje lag borde beröras i fysikundervisningen i 

form av laboration och diskussioner.  

 

Vad gäller fysikämnet är dess syfte att eleverna ska ställa frågor utifrån egna 

upplevelser och händelser. Det är även viktigt att eleverna utvecklar förtrogenheter med 

teorier och fysikaliska begrepp genom erfarenheter från undersökningar. Till sist ska 

undervisningen utveckla elevernas förmåga att samtala om naturvetenskapliga innehåll. 

(Skolverket, 2011) 
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Områden som finns nämnda i det centrala innehållet och som fysikundervisningen ska 

beröra är bland annat aktuella samhällsfrågor samt krafter, rörelser och 

rörelseförändringar i vardagliga situationer. Undervisningen ska även beröra samband 

mellan undersökningar och därmed utveckla begrepp och teorier. (Skolverket, 2011) 

 

Under kunskapskraven finns de kriterier som läraren förhåller sig till då eleverna 

betygssätts. Kriteriet nedan är formulerat för betyg E, men är formulerat på liknande sätt 

för de övriga betygsstegen. Följande kriterium skulle kunna användas för att betygsätta 

elevernas kunskaper inom det aktuella området.  

 

”… I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i 

huvudsak fungerande sätt. Eleven kan jämföra resultaten med 

frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till 

fysikaliska modeller och teorier.”   

(Skolverket 2011, s.135) 
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2 Tidigare forskning 

I detta kapitel har jag valt att belysa den del av forskningen som gjorts bland studenter 

och deras vardagsföreställningar och som är relevant för min undersökning. Trots att 

forskning i området har gjorts under flera decennier tycks resultatet vara detsamma.  

  

2.1 Elevers vardagsföreställningar  

Det har under flera decennier gjorts internationell forskning om elevers kunskaper inom 

skolans fysikämne. Forskningen tycks vara överens om att kraft och rörelse är ett av de 

områden som elever har svårast för, där deras vardagsföreställningar till stor del 

dominerar de veteskapliga förklaringarna (Andersson, 2001, Yeo & Zadnik, 2000, 

Halloun & Hestenes, 1985, Savinainen, Scott & Viiri, 2005, Brown, 1989). Samtliga 

studier har gjorts på studenter som studerar fysikkurser på high school, college och 

universitet. Trots att studenterna arbetar aktivt med de vetenskapliga förklaringarna i 

undervisningen finns vardagsföreställningarna kvar även efter avslutad kurs (Hestenes, 

Wells & Swackhamer, 1992). Uppkomsten av studenternas starka 

vardagsföreställningar anses kunna bero på de vardagliga situationer som de hamnar i 

samt de sociala interaktioner de deltar i (Yeo & Zadnik, 2000).  

 

Studenters föreställningar om Newtons tredje lag utgör en del i den forskning som 

gjorts. Det har visat sig att majoriteten av samtliga studenter som deltagit i forskningen 

besitter inkorrekta föreställningar om olika situationer där denna lag inverkar. Ett 

exempel som Minstrell (1982) samt Halloun & Hestenes (1985) beskriver är hur 

föremål kan befinna sig i vila, bland annat vilka krafter som verkar på en bok som ligger 

stilla på ett bord. Studenterna förklarar bland annat situationen genom att påstå att luften 

trycker på boken, antingen enbart uppifrån eller åt alla håll. Studenterna tycks koppla 

ihop lufttrycket med gravitationen då de tror att boken lyfter från bordet om luften 

försvinner. Somliga studenter har en föreställning om att boken dras neråt men att 

bordet är i vägen. Eftersom bordet är ett livlöst föremål anses det inte kapabelt till att 

utöva någon kraft på boken. En annan föreställning som Yeo & Zadnik (2000) skriver 

om är att föremål som befinner sig i vila inte blir utsatt av någon kraft. Studenterna 

anser att det är först då ett föremål är i rörelse som den blivit påverkad av en kraft. En 
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avslutande föreställning tycks vara att krafter fungerar som egenskaper hos föremål, 

vilket betyder att krafter inte kan integrera med varandra (Brown, 1989).  

 

Bortsett från studenternas vardagsföreställningar tycks kontexten som situationen 

utspelas i ha en avgörande roll för studenternas förståelse. Forskning visar nämligen att 

studenter svarar fel på de frågor som utspelar sig i en annan kontext än vad de är vana 

vid (Yeo & Zadnik, 2000). Det finns även variabler hos föremålen som påverkar 

studenternas föreställningar lite extra då de agerar i situationer, nämligen massa och 

hastighet (Yeo & Zadnik, 2000 samt Halloun & Hestenes, 1985). Studenterna anser att 

föremålet utgör en större kraft ju större massa eller hastighet den har vilket de anser 

bevisas då föremålet med mindre massa eller lägre hastighet förstörs eller ändrar rörelse 

och riktning. Brown (1989) menar att det är det dominanta föremålet som studenterna 

anser utgör större kraft. Forskning visar även att studenterna inte enbart besitter 

vardagsföreställningar om Newtons tredje lag, utan att de även använder sig av Newtons 

andra lag i situationer som egentligen behandlar den tredje lagen. Speciellt då hastighet 

och acceleration finns med som faktorer i situationen (Yeo & Zadnik, 2000).  

 

2.2 Sätt att förändra vardagsföreställningar 

Trots att forskningen visar att studenters vardagsföreställningar är ett faktum och tycks 

dessutom vara dominerande finns det förslag på möjliga arbetsmetoder för att utmana 

dessa. Andersson (2001) anser att inlärningen för de vetenskapliga förklaringarna för 

föremål i vila sker genom progression med konkreta material. Det innebär att 

studenterna själva utsätter sig för krafter från livlösa föremål för att sedan kunna 

applicera detta på två livlösa föremål som är i kontakt med varandra. Han ger bland 

annat förslag på att studenten lägger en bok i sin hand eller på en fjäder för att känna/se 

att då boken trycker nedåt krävs en motkraft uppåt för att hålla boken stilla. Övningen 

utvecklas då boken läggs på en tunn bräda som ligger över två stöd. Brädan ger vika, 

men går inte sönder. På så sätt ser förhoppningsvis studenten att boken påverkar brädan 

med en kraft nedåt, men att brädan påverkar boken med en motkraft uppåt eftersom 

boken inte faller igenom.   

 

Att frilägga föremål och rita ut kraftvektorer anser forskare vara ett enkelt och tydligt 

sätt för studenter att förstå vilka krafter som verkar på föremål. Det krävs dock att 
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vektorerna visar rätt kraftstorlek. Savinainen, Scott & Viiri (2005) medger att 

friläggning är en bra metod men att studenternas förståelse gynnas av att gå igenom 

några enklare försteg. Detta görs genom att studenterna får uppleva konkreta situationer 

där det aktuella fysikaliska fenomenet äger rum för att sedan gå vidare till the symbolic 

representation of interaction, även kallat SRI. Ett pedagogiskt verktyg som beskrivs som 

en slags tankekarta där de föremål som interagerar med varandra kopplas ihop och 

bildar en helhet, helt utan några krav på kraftvektorer och dess storlek. Studenterna får 

på så sätt en tydlig översikt över vilka föremål som deltar i interaktionen, samt hur de 

påverkar varandra. Studenterna tillgodogör sig kunskap på olika sätt, genom att läraren 

använder olika representationer i undervisningen har fler studenter möjlighet att ta till 

sig kunskap (Savinainen, Scott & Viiri, 2005).  

 

Det är viktigt att läraren skapar medvetenhet om egna och studenters föreställningar, 

både vid planering av lektionsupplägg men även som diskussionsunderlag under 

lektioner (Hestenes, Wells & Swackhamer, 1992 samt Yeo & Zadnik, 2000). Då 

föreställningarna är så pass dominanta är det viktigt att kontinuerligt belysa dessa, dock 

enbart i stora drag (Hestenes, Wells & Swackhamer, 1992).  Då studenterna ska 

undersöka Newtons begrepp och dess lagar är det en fördel att inledningsvis låta de 

diskuterar situationer och egna upplevelser. Diskussionerna avslutas sedan med att 

studenterna tillsammans kommer fram till ett samband som gäller och jämför detta med 

den ursprungliga definitionen (Yeo & Zadnik, 2000). 

 

2.3 Frågeställning 

Utifrån mitt syfte och tidigare forskning har två frågeställningar formulerats som följer 

nedan: 

  

 Finns samma föreställningar bland grundskoleelever som för äldre studenter?  

 I vilken grad påverkas elevernas föreställningar om Newtons tredje lag av 

laborationer som lärandemetod?  
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3 Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel beskrivs de kunskapssyner som ligger till grund för den valda metod och 

det arbetssätt som eleverna genomför i undersökningen. De kunskapssyner som 

behandlas är det sociokulturella perspektivet som pedagogen och filosofen Lev 

Vygotskij förespråkar, samt pragmatismen som John Dewey är frontfigur för.  

 

3.1 Kunskapssyn 

3.1.1 Sociokulturella perspektivet 

Då forskare konstaterar att elevers vardagliga föreställningar inte stämmer överrens med 

de vetenskapliga förklaringarna är det nödvändigt att förändra detta, det vill säga att det 

vardagliga tänkandet och dess begrepp succesivt utvecklas till vetenskapliga begrepp 

och tänkande. Piaget anser att detta görs mest effektivt då elever tillsammans förklarar, 

diskuterar och löser problem(Andersson, 2001). Han menar att vardagliga och 

vetenskapliga tänkanden är olika men att de kompletterar varandra. Genom att ständigt 

pendla mellan dessa och integrera dem, utvecklas tänkandet vilket tycks leda till ökad 

förståelse hos elever (Andersson, 2001). Genom att tillämpa vetenskapliga begreppen på 

vardagliga företeelser anser Piaget att dessa fylls med innehåll och blir därmed mer 

lättförståeliga. Trots att Lev Vygotskij var emot vissa delar av Piagets teori om barns 

utveckling är de överens om att kommunikation, talande och skrivande, samt språk 

bidrar till kunskap. Det sociokulturella perspektivet anser att det är språkliga begrepp 

som gör det möjligt att utveckla färdigheter och att kommunikation formar människans 

tänkande (Säljö, 2014). Det sociokulturella perspektivet anser alltså att det är genom 

samtalet som erfarenheter utbyts vilket bidrar till att aktuella erfarenheter berikas. Det är 

en användbar lärandeteori inom naturvetenskapen då det är en vetenskap som innehåller 

abstrakta färdigheter och kunskaper (Säljö, 2014).  

 

3.1.2 Pragmatismen 

Det kända uttrycket ”learning by doing” sammanfattar pragmatismens kunskapssyn, det 

vill säga att kunskap kopplas till konkreta erfarenheter som människor gör. Teori och 

praktik integrerar med varandra, vilket innebär att reflektion och tänkande ligga bakom 

handling. Pragmatismen anser att kunskap är sådan som är användbar och som hjälper 

människor att hantera de situationer de hamnar i, de menar därför att skolans arbete och 
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elevens vardagliga erfarenheter bör kopplas samman mer i undervisningen. Enligt 

Dewey bidrar behaviorismen, den traditionella katederundervisningen, till klyftor 

mellan dessa och eleverna har då svårt att tillgodogöra sig kunskaper inom dessa. 

Pragmatismen anser att det inte är målet som är det viktigaste i kunskapsutvecklingen, 

utan processen dit. Genom att utgå från elevers frågor och problem de stöter på i sin 

vardag kopplas skolan och vardagen ihop och de få möjlighet att undersöka 

omkringliggande ämnen. (Säljö, 2014)  
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4 Metod/Material 

4.1 Val av metod 

Naturvetenskapen utgår från positivismens synsätt att det mätbara är av vikt, tankar och 

känslor är mer för samhällsvetenskapen (Allwood & Erikson, 2010).  Ett kvantitativt 

tillvägargångssätt valdes till denna undersökning då syftet för arbetet krävde en stor 

mängd data och därmed stort antal deltagande elever. För att undersöka vilken grad 

laboration var ett fungerande arbetssätt för att förändra elevernas vardagsföreställningar 

ansågs det kvantitativa tillvägagångssättet vara det mest optimala för denna 

undersökning. Då undersökningen utgick från pragmatism och sociokulturellt 

perspektiv användes laboration och efterföljande diskussion som metod i 

undersökningen. Kommunikation, praktik och reflektion är hörnstenar i dessa 

kunskapssyner, därför har den valda metoden en naturlig koppling till dessa.  

Undersökningens validitet beror bland annat på mätningens tillvägagångssätt och om 

det genomförs med någon typ av systematiska fel (Lantz, 2014). 

 

4.2 Urval 

Undersökningen genomfördes på två kommunala grundskolor med elever från årkurs 7 

och årkurs 8, med omkring fyrtio medverkande elever. Det kriterium som klasserna var 

tvungna att uppfylla var att de tidigare hade berört begreppet kraft i undervisningen. 

Detta för att eleverna skulle ha en grunduppfattning om vad krafter är och innebär. 

Lärarna medgav dock att det enbart var på en grundlig nivå. Denna undersökning 

byggde på en icke-slumpmässig urvalsprocedur, närmare bestämt bekvämlighetsurval, 

som bestod av lättillgängliga individer (Lantz, 2014). Detta berodde på den 

tidsbegränsning som undersökningen hade. På grund av att det valda urvalet troligtvis 

inte var representativt för en större population så var det därför svårt att generalisera 

resultatet. Detsamma gällde urvalets storlek då enbart omkring tjugo elever från vardera 

klass deltog. Det var endast en liten del av den totala populationen av högstadieelever 

som undersöktes och resultatet var därför även då svårt att generalisera (Denscombe, 

2009). Trots urvalsmetod och dess storlek kunde förhoppningsvis denna undersökning 

bidra till forskningen.  
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4.3 Tillvägagångssätt 

Undersökningen bestod av två delar, A och B, där varje del genomfördes med min 

närvaro och under olika tidsperioder. Del A innehöll en enkätundersökning som mätte 

elevernas förkunskaper om Newtons tredje lag. Del B innehöll dels en laboration där 

eleverna fick möjlighet att undersöka kraftfenomenet med hjälp av diskussionsfrågor, 

både i smågrupper och i helklass. En efterföljande enkätundersökning som var 

densamma som i del A besvarades därefter för att mäta om elevernas kunskaper hade 

förändrats.  

 

4.3.1 Enkät  

Enkäten som användes i undersökningen innehöll åtta frågor med tillhörande 

svarsalternativ (se bilaga A). Frågorna berörde diverse vardagliga situationer där krafter 

förekommer. De fem svarsalternativen innefattade vanliga vardagsföreställningar som 

finns bland studenter samt vetenskaplig förklaring. Enkätens utformning inspirerades av 

det amerikanska testet Force Concept Inventory, FCI. Ett test som ursprungligen består 

av omkring trettio frågor om krafter och rörelser (Hestenes & Halloun, 1995 och 

Hestenes, Wells & Swackhamer, 1992). Några av de mest relevanta frågorna för denna 

undersökning modifierades och användes i enkätundersökningen. Genom att förenkla 

språket och korta ner antalet frågor blev eleverna förhoppningsvis mer villiga till att 

besvara enkäten (Bryman, 2011). Majoriteten av frågorna i enkäten behandlade 

Newtons tredje lag. De övriga frågorna behandlade andra kraftområden. Eftersom 

enkäten endast innehöll flervalsalternativ underlättades elevernas deltagande då de inte 

behövde formulera sina svar. Sammanställningen och analysen av svaren underlättades 

även på grund av flervalsalternativen, på så sätt var den kvantitativa metoden mer 

tidseffektivt än den kvalitativa metoden (Denscombe, 2009). Eleverna kan dock blivit 

styrda i sitt svar på grund av flervalsalternativen, deras formuleringar riskerar att bli 

styrda av mina tankar (Denscombe, 2009). Eleverna svarade på samma enkät vid två 

tillfällen, före och efter laborationen. Att eleverna hade sett enkäten tidigare borde inte 

påverkat resultatet på den andra enkäten (Henderson, 2002). Precis som FCI skulle 

denna typ av enkät kunnat fungera som ett diagnostiskt verktyg och 

utvärderingsinstrument för att kunna utvärdera elevernas kunskaper samt utvärdera 

lektionstillfällets utformning (Hestenes, Wells & Swackhamer, 1992 och Heller & 

Huffman, 1995). 
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Enkätens reliabilitet stärktes då den innehöll övriga frågor och parallellfrågor (Lantz, 

2014). De övriga frågorna användes för att upptäcka om systematiska svar eventuellt 

förekom bland eleverna, det vill säga att de besvarade frågorna genom ett upprepande 

mönster. Fråga 1 och fråga 5 fungerade som parallellfrågor då de behandlade föremål i 

vila men i olika kontexter. Samma problematik finns för FCI, forskare anser att eleverna 

saknar kunskap inom området om de ger olika svar på samma typ av fråga (Hestenes & 

Halloun, 1995).  

 

4.3.2 Laboration 

Laborationen utgjorde del B i undersökningen och innefattade två mindre laborationer, 

1 och 2 (se bilaga B). Denna genomförde eleverna tillsammans i grupper om 3-4 

personer. Samtliga grupper turades om att utföra de båda laborationerna och fick 

tillhörande diskussionsfrågor. Laborationerna var utformade för att synliggöra de 

vanligaste föreställningarna som finns om Newtons tredje lag. På så sätt blev eleverna 

förhoppningsvis medvetna om sina egna föreställningar och kunde då korrigera dessa 

(Yeo & Zadnik, 2000).  Laborationstillfället avslutades med en helklassdiskussion för 

att lyfta de observationer och tankar som eleverna gjorde.  

 

4.4 Bearbetning av data 

Då det var omkring fyrtio elever som hade besvarat enkäterna valde jag att överföra 

deras svar i tabellform i Excel för att få en uppfattning om hur många svar varje 

alternativ hade fått. Den insamlade data omvandlades till procent och fördes in i ett 

stapeldiagram för att på ett tydligt och lättöverskådlig sätt visa svarsfrekvensen bland de 

olika svarsalternativen. Vissa enkäter var inte fullständigt besvarade vilket gjorde att 

undersökningen fick ett bortfall som skulle kunna påverka resultatet. Om resultatet för 

undersökningen stämmer överrens med tidigare forskning är det mer troligt att bortfallet 

inte påverkar resultatet på ett negativt sätt (Lantz, 2014). 

 

4.5 Forskningsetiska principer  

I den inledande kontakten med de berörda lärarna fick de ta del av undersökningen och 

dess syfte för att därefter ta ställning till om deras elever fick medverka. I nästa skede, 

inför del A och del B i undersökningen, fick eleverna ta del av de rättigheter de hade 

angående forskningsetiska principer. Detta gjordes genom att berätta om de 
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informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav som 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver. Eleverna tog bland annat del av deras frivilliga och 

anonyma medverkan, undersökningens övergripande syfte samt att de data som 

samlades in under undersökningen inte skulle användas för något annat ändamål. Då 

undersökningen inte var av någon etiskt känslig karaktär konaktades inte elevernas 

vårdnadshavare för samtycke av deras medverkan. 
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5 Resultat 
I detta kapitel delges resultat från enkätundersökningen för del A samt del B, där enbart 

stora förändringar för svarsfrekvensen redovisas i stapeldiagram. Det totala antalet 

deltagande elever i del A är 37 stycken och i del B 31 stycken. Resultatet är inte någon 

statistisk analys och innehåller inte någon hypotesprövning eller beräkning av 

osäkerhet, därför utgörs detta kapitel enbart av deskriptiv statistik. En översikt av 

svarsfrekvensen samt de rätta svaren för samtliga frågor, markerade med en orange 

prick, delges i inledningen av detta kapitel. Därefter följer diagram för varje enskild 

fråga där svarsfrekvensen från del A och del B jämförs, andelen bortfall presenteras 

även för vardera fråga. Frågor angående Newtons tredje lag redovisas först, följt av de 

övriga frågorna.  

 

5.1 Översiktligt resultat 

5.1.1 Del A 

 

 
Diagram 5.1 Resultat från samtliga frågor för del A 

 

Diagram 5.1 visar procentandelen för samtliga frågor och dess svarsalternativ. 

Svarsfrekvensen för alternativen är relativt jämnt fördelad för samtliga frågor, med 

undantag för fråga 6, fråga 7 och fråga 8. Vid dessa frågor utmärker sig somliga 

alternativ mer än andra. Diagramet visar att svarsalternativen som berör 

vardagsföreställningar, det vill säga dominanta föremåls kraftutövande, för Newtons 

tredje lag utgör en större andel än de korrekta svaren.  
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5.1.2 Del B 

 

 
Diagram 5.2 Resultat från samtliga frågor för del B 

 

Diagram 5.2 visar svarsfrekvensen för enkätundersökningen i del B. Resultatet visar att 

det är en större majoritet av eleverna som svarar samma svarsalternativ på varje fråga. I 

denna undersökning är det en större andel elever som svarar det korrekta svaret.  

 

5.2 Resultat för frågor rörande Newtons tredje lag 

5.2.1 Fråga 3 

 

 
Diagram 5.3 Resultat från fråga 3 för del A och del B. Uppgiften behandlar Svea och Igor 

sittandes i var sin kontorsstol vända mot varandra varpå Svea har sina fötter på Igors knä.  

Svea skjuter ifrån. Vem utövar mest kraft? 
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Diagram 5.3 visar att alternativ E, Svea och Igor utövar båda en kraft på varandra men 

Svea utövar en större kraft, utgör 50 % av svarsfrekvensen för del A. Det följs av 

alternativ B, med 25 %, som påstår att Svea utövar en kraft på Igor men att Igor inte 

utövar någon kraft på Svea. Det korrekta svaret, alternativ D, utgör endast 14 % av de 

totala svaren.  

 

Alternativ D utgör det mest frekventa svaret med 84 % i del B. De övriga alternativen 

utgör endast en minoritet. Frågans bortfall är 3 % för del A och 0 % för del B. 

 

5.2.2 Fråga 7 

 

 
Diagram 5.4 Resultat från fråga 7 för del A och del B. Uppgiften behandlar en personbil  

och en buss som frontalkrockar i samma hastighet. Vilken utövar mest kraft i ögonblicket 

då de krockar? 

 

Diagram 5.4 visar att 61 % av samtliga deltagare svarade alternativ A i del A, bussen 

utövar en större kraft på bilen än vad bilen utövar på bussen. Detta utgör en klar 

majoritet då det nästvanligaste svaret, 31 %, är det korrekta alternativ E, bussen utövar 

en lika stor kraft på bilen som den kraft bilen utövar på bussen.  

 

Resultatet för del B visar att majoriteten, 80 %, av deltagarna svarar det korrekta 

alternativet E. Frågans bortfall är 3 % för del A och 3 % för del B.  
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5.2.3 Fråga 8 

 

 
Diagram 5.5 Resultat från fråga 8 för del A och del B. Uppgiften behandlar två personbilar 

med samma massa. Bil A kör in i den parkerade bilen B. Vilken utövar mest kraft i  

ögonblicket då de krockar? 

 

Diagram 5.5 visar att alternativ A utgör 47 % i del A som menar att bilen i rörelse 

utövar större kraft på den parkerade bilen än vad den parkerade bilen utgör på bilen i 

rörelse. Det näst vanligaste svaret är alternativ D, 33 %, som menar att bilen i rörelse 

utövar kraft på den parkerade bilen men att det motsatta inte gäller. Det korrekta 

alternativet E utgör en klar minoritet.  

 

För del B utgör det korrekta alternativet E en klar majoritet av samtliga svar, 73 %. De 

övriga alternativen utgör endast några få procent. Frågans bortfall är 3 % för del A och 

3 % för del B. 
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5.3 Resultat angående de övriga frågorna 
5.3.1 Fråga 1 

 

 
Diagram 5.6 Resultat från fråga 1 för del A och del B. Uppgiften behandlar  

föremål i vila då en bok ligger på ett bord. Alternativen visar vektorer för krafternas 

riktning.  

 

Diagram 5.6 visar resultatet för del A som är spritt bland de olika svarsalternativen. Det 

korrekta alternativ B, boken utövar lika stor kraft på bordet som bordet utövar på boken, 

innehar dock högst svarsfrekvens med 36 %. Det näst vanligaste svaret var alternativ A, 

boken utövar större kraft på bordet än vad bordet utövar på boken, med 22 %.  

 

Resultatet för del B visar tydligare skillnad mellan alternativen då alternativ B ökat till 

77 %. Det näst vanligaste svaret utgörs istället av alternativ C, boken utövar en kraft på 

bordet men bordet utövar ingen kraft på boken, med 13 %. Frågans bortfall är 3 % för 

del A och 0 % för del B. 
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5.3.2 Fråga 2 

 

 
Diagram 5.7 Resultat från fråga 2 för del A och del B. Uppgiften behandlar ett flygplan  

som tappar ett föremål i luften. Vilken bana i luften tar föremålet innan det landar på marken? 

 

 

Diagram 5.7 visar ett jämnt fördelat resultat i del A och del B på samtliga alternativ. 

Alternativ B som menar att föremålet faller rakt ner, utgör dock den största procentandel 

för de båda delarna. Frågans bortfall är 0 % för del A och 3 % för del B.  

 

5.3.3 Fråga 4 

 

 
Diagram 5.8 Resultat från fråga 4 för del A och del B. Uppgiften behandlar en boll som  

kastas upp i luften och når sitt högsta läge. Vilka krafter verkar på bollen? 
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Diagram 5.8 visar att alternativ D utgör 46 % av den totala svarsfrekvensen i del A som 

menar att bollen utsätts för en kraft uppåt och nedåt men att den nedåtriktade kraften är 

större. Procentandelen är jämnt fördelad på övriga alternativ.  

 

Resultatet i del B visar på större spridning mellan svarsalternativen. Alternativ B som 

menar att bollen utsätts för en nedåtriktad och en uppåtriktad kraft som är lika stora 

utgör 68 %. En stor skillnad jämfört med de övriga alternativet. Frågans bortfall är 0 % 

för del A och 10 % för del B. 

 

5.3.4 Fråga 5 

 

 
Diagram 5.9 Resultat från fråga 5 för del A och del B. Uppgiften behandlar en kula  

hängandes i ett snöre. Alternativen visar vektorer för krafternas riktning.  

 

Diagram 5.9 visar att alternativ D, kulan påverkas endast av en kraft nedåt, uppvisar 

högst svarsfrekvens med 46 % i del A. Det korrekta alternativet C, kulan påverkas av en 

lika stor kraft uppåt som nedåt, samt alternativ B, kulan påverkas av en större kraft 

nedåt än uppåt, utgör 24 %.  

 

I del B utgör alternativ C en klar majoritet av svarsfrekvensen med 74 %. Samtliga 

elever besvarar denna fråga.  
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5.3.5 Fråga 6 

 

 
Diagram 5.10 Resultat från fråga 6 för del A och del B. Uppgiften behandlar en tennisboll  

som träffas av ett racket. Vilka krafter verkar på bollen efter tillslaget? 

 

Diagram 5.10 visar att alternativ E utgör den största procentandelen i del A och del B. 

De menar att tennisbollen utsätts för en tyngdkraft, en kraft från träffen samt en kraft 

från vinden. Frågans bortfall är 3 % för del A och 10 % för del B.  
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6 Analys  

I detta kapitel diskuteras resultaten med utgångspunkt i tidigare forskning och teoretiska 

utgångspunkter. Analysen är uppdelad i liknande rubriker som för resultat, där frågorna 

ur ett översiktligt perspektiv inledningsvis analyseras för att därefter analysera frågorna 

angående Newtons tredje lag samt de övriga frågorna. Kapitlet avslutas med en 

bortfallsanalys.  

 

6.1 Översiktlig analys 

Resultatet från det översiktliga diagrammet i del A bekräftar tidigare forskning från 

Andersson (2001), Yeo & Zadnik (2000), Halloun & Hestenes (1985), Savinainen, Scott 

& Viiri (2005), Brown (1989) om att elever har vardagsföreställningar som inte 

stämmer överrens med den vetenskapliga förklaringen. Elevernas svar är spridda mellan 

nästan samtliga alternativ vilket tyder på att vardagsföreställningar finns och att de 

varierar för samma situation. Den typ av alternativ som främst utmärker sig är då det 

ena föremålet är mer dominerande i situationen, det vill säga föremål som trycker mest, 

har större massa eller högre hastighet.  

 

Resultatet för del B visar att majoriteten av eleverna har tagit till sig laborationens syfte 

och på samtliga frågor gällande Newtons tredje lag besvarat dessa med de vetenskapliga 

förklaringarna. Fördelningen på andelen svar för frågorna är mer samlade vilket tyder 

på att fler elever ändrat sina föreställningar. Trots att resultaten visar en förändring 

bland elevernas föreställningar tycks somliga föreställningar fortfarande dominera.  

 

I resultatet går det att utläsa att somliga vardagsföreställningar fortfarande finns kvar 

och att de därmed dominera de vetenskapliga förklaringarna. Detta skulle kunna 

innebära att laborationer eller diskussioner inte är ett optimalt arbetssätt för samtliga 

elever att ta till sig kunskap. Savinainen, Scott & Viiri (2005) och Skolverket (2011) 

beskriver att det är bra att variera arbetssätt och representationer för ett och samma 

arbetsområde för att samtliga elever ska kunna ta till sig kunskapen. Dock tycks ett av 

arbetssätten, alternativt kombinationen mellan dem, vara ett fungerande arbetssätt för 

majoriteten då fysikaliska fenomen behandlas i undervisningen (Säljö, 2014) och 

Andersson (2001). 
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6.2 Analys för frågor angående Newtons tredje lag 

Fråga 3 behandlar situationer då ett av föremålen är mer dominant än det andra. 

Resultatet i del A bekräftades därmed Browns (1989) forskning om att dominanta 

föremål utövar större kraft. Det visas i denna undersökning då den största andelen av 

eleverna ansåg att Svea utövade en större kraft än Igor, alternativt att Igor inte utövar 

någon kraft på Svea. Resultatet i del B visar dock en klar förändring i fördelningen av 

andelen svar för de olika alternativen. 84% av eleverna anser att krafterna som Svea och 

Igor utövar på varandra är lika stora. Detta resultat skulle kunna kopplas till val av 

laborationer då eleverna fick möjlighet att trycka mot varandra.   

 

Fråga 7 och fråga 8 innehöll specifikt de variabler som Yeo & Zadnik (2000) och 

Halloun & Hestenes (1985) påstod vara bidragande till elevernas föreställningar, 

nämligen att ett av föremålen har större massa eller högre hastighet när de påverkar 

varandra. Dessa variabler visade sig ha en tydlig påverkan på resultaten i del A då 61 % 

av eleverna i fråga 7 respektive 47 % av eleverna i fråga 8 ansåg att bussen med stor 

massa samt bilen i rörelse utövar större kraft på den bilen med mindre massa respektive 

lägre hastighet i kollisionen. Resultatet i del B förändrades drastiskt för båda dessa 

frågor då 80 % av eleverna i fråga 7 respektive 73 % av eleverna i fråga 8 svarade det 

korrekta svaret. Trots denna stora förändring mellan del A och del B kvarstod 13 % av 

eleverna som ansåg att bussen utövade större kraft och 20 % som ansåg att bilen i 

rörelse utövade större kraft. Hastighet var inte i fokus under utförandet av laborationen, 

inte heller under helklassdiskussionen. Olika föremåls massa diskuterades dock mer i 

helklassdiskussionen och var även en del av laborationerna. 

 

6.3 Analys för de övriga frågorna 

De övriga frågorna användes, som Lantz (2014) benämnde, för att kunna utläsa 

eventuella systematiska svar på enkäten i del B, det vill säga om eleverna svarade att 

föremålen påverkade varandra med en lika stor men motriktad kraft i situationer där 

detta inte gällde. Del A visar att 46 % av eleverna ansåg att bollen i fråga 4 utsätts för en 

större kraft nedåt än uppåt. Del B visar istället att 68 % av eleverna ansåg att bollen 

utsätts för en lika stor kraft nedåt som uppåt. Detta är ett resultat som skulle kunna 
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kopplas till att elevernas svar var systematiska, alternativt att de inte hade tagit till sig 

lagens innebörd fullt ut. Att två föremål påverkar varandra med lika stora men 

motriktade krafter verkar inte varit tillräckligt tydligt under laborationen och 

diskussionen.  

 

Fråga 1 och fråga 5 ansågs till en början av undersökningen tillhöra de frågor som 

behandlade Newtons tredje lag. Efter en närmre granskning av enkätfrågornas 

formuleringar var så inte fallet. Trots att det är svårt att analysera elevernas kunskap om 

Newtons tredje lag så kan svaren ändå tolkas utifrån den tidigare forskningen gällande 

frågans kontext.  Procentandelen i del A för fråga 1 och fråga 5 skiljer sig åt. Det är en 

större andel elever som svarar korrekt på fråga 1 än på fråga 5. Anledningen till denna 

skillnad i svar kan tyda på Yeo & Zadniks (2000) teori om att kontexten i fråga 1 är mer 

känd för eleverna än kontexten i fråga 5. Resultateten i del B förbättras betydligt i båda 

frågorna, dock återstår somliga föreställningar. Detta resultat skulle kunna motiveras 

med att eleverna under laborationen inte fick möjlighet att laborera med föremål i vila, 

dock berördes det under helklassdiskussionen, och därmed inte utmana sina 

föreställningar.  

 

6.4 Bortfallsanalys 

Det totala bortfallet för enkäten i del A utgjorde1,3 %, detta beräknades genom att 

dividera de obesvarade frågorna med det totala antalet frågor för samtliga elever. En 

andel som inte anses påverka resultatet nämnvärt. Då bortfallet beräknades för varje 

enskild fråga utgjorde det som högst 3 %. Det totala bortfallet för enkäten i del B 

utgjorde 3,6 %, det beräknades på samma sätt som för del A. De övriga frågorna 

påverkade troligtvis detta bortfall mest då det var fler elever som inte besvarade dessa 

frågor i del B än i del A. Frågorna som berörde Newtons tredje lag hade enbart ett 

största bortfall på 3 %. Anledningen till det stora bortfallet bland de övriga frågorna kan 

bland annat bero på att de inte finns några förklarande bilder till texten. Dock tror jag att 

den största orsaken är att frågorna skiljer sig från de övriga. Det område som har 

undersökts och diskuterats under lektionen passar inte in i frågorna eller dess 

svarsalternativ. Eleverna kanske anser att de hellre väljer att inte besvarar frågan än att 

försöka förstå frågan och koppla ett alternativ till denna. Det är även mer text att läsa i 
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fråga 4 och fråga 6 som har större bortfall än fråga 2. Enligt Bryman (2011) kan 

textmängden vara en anledning för eleverna att inte fullständigt besvara enkäten.  
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7 Diskussion 

I följande kapitel diskuteras den analys som gjorts på undersökningens resultat samt 

metod. Inledningsvis diskuteras undersökningens resultat, följt av metoddiskussion.  

 

7.1 Resultatdiskussion 

Undersökningens resultat visade att andelen korrekta svar ökade vid 

enkätundersökningen i del B. Det går dock att diskutera om detta berodde på 

laborationen och helklassdiskussionerna eller om tidsintervallet mellan laborationen och 

den andra enkäten påverkade. Det finns en risk att resultatet snarare visade prov på 

elevernas minne än deras förståelse. Hade tidsintervallet varit längre mellan dessa, 

precis som användningen av FCI, misstänker jag att resultaten skulle blivit annorlunda 

och elevernas verkliga kunskaper för Newtons tredje lag hade då kunnat registreras. Om 

tidsintervallet hade varit större finns det en risk att läraren under denna period påverkar 

eleverna och resultatet för den andra enkäten hade då blivit missvisande. Resultatet hade 

inte längre varit ett mått på hur väl laborationer fungerar för att förändra föreställningar, 

utan snarare lärarens påverkan och undervisning. Anledningen till det korta 

tidsintervallet berodde bland annat på undersökningens tidsbegränsning samt skolornas 

begränsade undervisningstimmar.  

 

Resultatet för del B skilde sig mycket från del A vilket tycktes tyda på att användningen 

av två lika enkäter inte påverkade resultatet, precis som Henderson (2002) påstod. Hade 

enkäterna påverkat resultatet hade det troligtvis varit liknande det resultat som blev i del 

A. Det finns dock en risk att eleverna besvarade del B med systematiska svar, det vill 

säga att de besvarade enkäterna med ett visst mönster. Kontrolluppgifterna var 

användbara ur det perspektivet då det visade sig att eleverna använde Newtons tredje 

lag i situationer där den inte gäller. Detta uppmärksammade elevernas brist på kunskap 

som inte hade upptäckts om enkäten enbart innehöll frågor om Newtons tredje lag. De 

olika resultaten för parallellfrågorna 1 och 5 tydde på att kontexten kan ha betydelse för 

elevernas kunskaper. Då enkäten innehöll dessa samt övriga frågor ökade reliabiliteten 

för undersökningen.  
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Ett område som framkom under helklassdiskussionen var då den ena personen tryckte 

eller drog mer än den andra. Somliga elever ansåg att den kraft personen tryckte eller 

drog med fördelade sig jämnt mellan personerna och det var därför dynamometrarna 

och vågarna visade lika stor kraft. Detta felaktiga resonemang från eleverna skulle 

kunna bidra till att de trots allt svarade rätt alternativ på enkäten. Det tyder ännu en gång 

på att resultatet från del B inte med säkerhet visar elevernas verkliga kunskaper för 

Newtons tredje lag och därmed inte heller elevernas kunskap att tillämpa den korrekta 

förklaringen.  

 

Somliga föreställningar efter genomförd laboration tycktes kvarstå, exempelvis att 

föremål med större massa och högre hastighet utövar större kraft. Anledningen till detta 

skulle kunna vara att den korrekta förklaringen var så pass abstrakt och komplicerad att 

eleverna istället behöll sin förklaring som ansågs mindre komplicerad. En annan 

anledning kan ha varit att eleven applicerade den korrekta förklaringen på sitt felaktiga 

svar. Eleven hör det den vill höra och på så sätt kan hen göra denna koppling mellan 

förklaring och svar.  

 

7.2 Metoddiskussion 

Enkätens utformning utgjorde både för- och nackdelar då den bestod av 

flervalsalternativ. Jag instämmer med Denscombe (2009) som menar att elevernas svar 

riskerar att styras då de enbart har möjlighet att besvara frågan utifrån ett färdigskrivet 

svarsalternativ. Dock misstänker jag att somliga elever hade haft svårt att uttrycka sina 

föreställningar om frågorna hade varit öppna. Jag instämmer med Bryman (2011) som 

menar att antalet frågor och dess språk påverkar deltagandet för undersökningar, jag 

misstänker även att stängda eller öppna frågor påverkar deltagandet. Under 

utformningen av enkäten tog jag hänsyn till dessa faktorer genom att försöka formulera 

alternativen på ett sådant sätt som eleverna skulle kunna svara. Jag försökte därför 

undvika svåra uttryck eller meningsbyggnader. Ordet ”utövar” är ett ord som kanske 

inte alla elever har använt tidigare, men är ett sådant fysikbegrepp som kan påverka 

situationens betydelse om en felaktig synonym används. Trots dessa överväganden 

fanns det elever som ställde frågor om texten och någon enstaka elev fick enkäten 

uppläst av läraren för att hen skulle kunna svara på enkäten.  
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Då enkäten var anonym och det inte fanns någon möjlighet att följa upp elevernas svar 

är det omöjligt att veta hur de resonerade kring varje fråga. Detta gäller både för enkäten 

i del A och del B. Det finns en risk att eleverna av en händelse svarade rätt men med ett 

felaktigt resonemang, detta uppmärksammas dock inte i enkäten då jag enbart kan 

analysera elevernas slutgiltiga svar. En utveckling av undersökningen skulle vara att 

enbart ett fåtal elever utför enkätundersökningen med en efterföljande intervju. På så 

sätt hade undersökningen fått ett större djup istället för en bredd som denna 

undersökning gav.  

 

Fråga 1 och fråga 5 visade sig i efterhand vara felformulerade vilket gjorde att de inte 

mätte elevernas kunskaper för Newtons tredje lag, utan istället Newtons första lag. Detta 

skulle kunna betraktas som ett systematiskt fel och undersökningens validitet kan därför 

ifrågasättas. För att undersökningens validitet inte skulle påverkas av detta misstag 

kategoriserades fråga 1 och fråga 5 istället som övriga frågor. De resterande frågorna 

om Newtons tredje lag mätte elevernas kunskaper angående dominanta föremål. Trots 

felformuleringen för fråga 1 och fråga 5 diskuterades frågorna korrekt under 

helklassdiskussionen med eleverna, det vill säga att två föremål i vila påverkar varandra 

med lika stor men motriktad kraft. Resultatet för de båda frågorna kan därför till viss del 

mäta elevernas förståelse och därmed analyseras utifrån tidigare forskning.  

 

Som jag har diskuterat i resultatdiskussionen skulle troligtvis resultatet vara annorlunda 

om tidsperioden mellan laborationen och den efterföljande enkätundersökningen var 

längre. Anledningen till att detta inte var möjligt berodde dels på att lärarna på de båda 

skolorna inte hade möjlighet att undvara ytterligare ett lektionstillfälle för 

undersökningen. Det skulle kunna vara möjligt att utföra enkätundersökningarna under 

en mentorstid eller likande, dock skulle det troligtvis inte hinnas med på grund av den 

tidsbegränsning jag hade att skriva detta arbete. Det hade även varit svårt att bestämma 

och motivera hur lång tidsperioden borde varit för att ge det tillförlitligaste svaret.   

 

Jag anser att dessa laborationer skulle kunna användas under ett verkligt 

undervisningstillfälle. Dock utgjorde enkäten en så pass stor del av lektionstiden att 

utförandet av laborationen och dess diskussion till viss del kortades ner. Laborationens 

huvudsakliga syfte var att den skulle vara anpassade för att användas under en 
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lektionstimme samt att eleverna skulle få möjlighet att prova samtliga laborationerna. 

På detta sätt skulle olika variablers påverkan kunna undersökas samt att eleverna skulle 

ha möjlighet att utmana sina föreställningar i fler olika kontexter.  

 

Laborationen utfördes i mindre grupper med 3-4 elever vilket gjorde att alla var tvungna 

att vara aktiva. De fick möjlighet att diskutera med varandra och kunde då bidra mer till 

diskussionen än om det enbart hade varit grupper på enbart två elever. Genom att låta 

eleverna delta i helklassdiskussion fick de möjlighet att lyssna på övriga gruppers 

resultat och resonemang. Detta är något som jag tror var en bidragande orsak till det 

goda resultat förenkäten i del B. Det var enbart några få elever som delgav sina 

observationer och tankar kring laborationen, dessa var dock relevanta. Somliga 

frågeställningar från eleverna förde diskussionen framåt och det blev naturligt att vi 

diskuterade typiska vardagsföreställningar i andra situationer. Något som jag anser 

tydde på engagemang och intresse bland eleverna. Diskussionen avslutades med att 

presentera Newtons tredje lag. Detta var ett didaktiskt upplägg som Yeo & Zadnik 

(2000) förespråkade då eleverna tillsammans först fick formulera en egen formulering 

för att därefter jämföra denna med den ursprungliga formuleringen.  
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8 Slutsats 

Resultatet för denna undersökning visar svar på de frågeställningar som formulerades i 

introduktionen. Det finns liknande vardagsföreställningar bland elever i grundskolans 

senare år, precis som bland studenter på high school, college och universitet. För att 

utmana och förändra dessa föreställningar tycks laboration i kombination med 

diskussioner vara ett fungerande arbetssätt då resultaten på enkätundersökningen i del B 

gav positiv respons. Från analysen går det att utläsa att somliga vardagsföreställningar 

är så pass dominanta att de fortfarande existerar, dock bland en mindre andel elever än 

tidigare.  

 

För framtida undersökningar inom området hade det sammanfattningsvis varit intressant 

att undersöka elever från årkurs 7 och årkurs 9 för att se om det är någon större skillnad 

mellan deras föreställningar. Det är klasser som studerar för samma kunskapskrav. I 

detta arbete gick de båda klasserna på olika skolor vilket kan påverka resultatet. Genom 

att undersöka elever med samma lärare hade inte bara elevernas föreställningar kunnat 

utvärderas, utan även lärarens arbetssätt. En nyttig erfarenhet för mig som blivande 

lärare, att få exempel på förhoppningsvis både bra och mindre bra arbetssätt.   
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10 Bilagor 

 

10.1 Bilaga A - Enkät 

Frågor om fysikämnet 

 

Kön :   Tjej   Kille   Annat 

Årskurs:_____________  

 

Instruktioner 

Läs frågorna och ringa in det alternativ som du tycker är rätt svar på varje 
fråga. Du får endast ringa in ett alternativ per fråga.  

 

Frågor 

 
1. En bok ligger helt stilla på ett bord. Vilken bild visar kraften eller krafterna som 

verkar på boken?  
 
 

 
a)  b)  c) d)                             e) 
  

 

 
2. Ett litet föremål lossnar av misstag från ett flygplan som flyger vågrätt och rakt 

fram. Vilken av de fem banorna i figuren motsvarar den väg som föremålet tar 
på sin väg ner mot marken? 

Ringa in ditt svar. 
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3. Svea väger 70kg och Igor väger 70kg. De sitter 

i likadana kontorsstolar och är vända mot 
varandra. Svea placerar sina fötter på Igors 
knän och Igor håller upp sina fötter över 
marken (se bilden här bredvid). När Svea 
skjuter ifrån med sina ben så rör sig båda 
stolarna.  
 
Under den tiden då Svea skjuter ifrån, men 

fortfarande berör Igor så gäller att;   

 

a) Ingen utövar en kraft på den andre. 

b) Svea utövar en kraft på Igor, men Igor utövar ingen kraft på Svea. 

c) Båda utövar en kraft på varandra, men Igor utövar en större kraft. 

d) Båda utövar en kraft på varandra, och krafterna är lika stora. 

e) Båda utövar en kraft på varandra, men Svea utövar en större 

kraft. 

 

 
4. En boll kastas rakt upp i luften. Vilken eller vilka krafter verkar på bollen då den 

är i sitt högsta läge?  
 

a) Bara en nedåtriktad kraft verkar på bollen. 

b) En uppåtriktad och en nedåtriktad kraft verkar på bollen. Båda är lika 

stora. 

c) En uppåtriktad och en nedåtriktad kraft verkar på bollen. Den 

uppåtriktade är störst.  

d) En uppåtriktad och en nedåtriktad kraft verkar på bollen. Den 

nedåtriktade är störst.  

e) Bara en uppåtriktad kraft verkar på bollen.  

 
 
 

 

 

5. En kula hänger i ett snöre som bilden visar:   
 
 

 

Vilken bild visar kraften eller krafterna som  

påverkar kulan när den hänger i ett snöre?  
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6. Trots mycket motvind så lyckas en tennisspelare att träffa en tennisboll med 
racketen så att bollen passerar över nätet och landar på andra motspelarens 
sida. Vilken eller vilka krafter verkar på tennisbollen efter det att den inte längre 
är i kontakt med racketen? 
 

a) Endast en nedåtriktad tyngdkraft. 

b) En nedåtriktad tyngdkraft och en kraft från ”träffen”. 

c) En nedåtriktad tyngdkraft och en kraft utövad av luften. 

d) En kraft från ”träffen” och en kraft utövad av luften. 

e) En nedåtriktad tyngdkraft, en kraft från ”träffen” och en kraft utövad av 

luften. 

 

 

7. En stor buss krockar front mot front med en liten personbil. Fordonen kör i 
samma hastighet men i motsatt riktning. Vad gäller i det ögonblick då fordonen 
krockar?  

 

 
 

a) Bussen utövar en större kraft på bilen än vad bilen utövar på bussen. 

b) Bilen utövar en större kraft på bussen än vad bussen gör på bilen. 

c) Inget fordon utövar en kraft på den andre, bilen blev krossad därför att 

den kom i vägen för bussen. 

d) Bussen utövar en kraft på bilen, med bilen utövar ingen kraft på 

bussen. 

e) Bussen utövar en kraft på bilen som är lika stor som den kraft bilen 

utövar på bussen.  

 

 
8. En personbil A kör in i en parkerad personbil B. Bilarna är av samma modell. 

Vad gäller i det ögonblick då bilarna krockar? 

 
a) Bil A utövar en större kraft på bil B än vad bil B utövar på bil A.  

b) Bil B utövar en större kraft på bil A än vad bil A utövar på bil B.  

c) Ingen bil utövar en kraft på den andra. Bil B blev förstörd därför att 

den stod i vägen för bil A. 

d) Bil A utövar kraft på bil B men bil B utövar ingen kraft på bil A. 

e) Bil A utövar en kraft på bil B som är lika stor som den kraft som bil B 

utövar på bil A. 
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10.2 Bilaga B - Laborationer 

 

Vem trycker mest? 
Kraft är ett begrepp som ofta förekommer inom fysiken. Kraft kan beskrivas som något 

som trycker på eller drar i ett föremål. I denna laboration ska ni studera vissa krafter och 

med hjälp av frågor diskutera dessa.  

Kraft mäts i Newton (N) där 1 𝑘𝑔 = 9,82 𝑁 och 0,1 𝑘𝑔 = 0,982 𝑁 

𝑁𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛 = 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 × 9,82𝑚/𝑠2 

 

Material:  

 2 stycken vågar 

Instruktion 

Gå ihop med en klasskompis och bestäm vem som är person A och vem som är person 

B. Ni båda håller varsin våg i händerna. Ställ er i utgångsläge*, det vill säga stå 

mittemot varandra och sätt ihop era vågar så att ni kan se displayen på er egen våg.  
1. Tryck nu era vågar mot varandra så ni har jämnvikt mellan er, det vill säga hitta 

balansen mellan er.  

Vad händer? Varför händer det? 

Vilken riktning har den kraft som du trycker med? 

 

2. Starta från utgångsläget*. Nu ska person A trycka mer än person B utan att ni 

ramlar. 

Vad händer? Varför händer det? 

Vilken riktning har den kraft som du trycker med? 

 

Byt uppgift mellan personerna i gruppen så alla får prova! 

 

Kan ni hitta något samband mellan de olika försöken? Beskriv dina tankar! 
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Dragkamp 

Kraft är ett begrepp som förekommer inom fysiken. Begreppet kraft kan beskrivas som 

något som trycker på eller drar i ett föremål. I denna laboration ska ni studera vissa 

krafter och med hjälp av frågor diskutera dessa.  

Kraft mäts i Newton (N) där 1 𝑘𝑔 = 9,82 𝑁 och 0,1 𝑘𝑔 = 0,982 𝑁 

𝑁𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛 = 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 × 9,82𝑚/𝑠2 
 

Material:  

 2 stycken dynamometrar med samma mätintervall  

 2 stycken rep 

 En skateboard 

Instruktion 

Gå ihop med en klasskompis och bestäm vem av er som är person A och vem som är 

person B. De övriga personerna i gruppen observerar och läser av de båda 

dynamometrarna. 

1. Person A och person B står båda på marken. Kroka fast de båda 

dynamometrarna och håll ett stadigt grepp om var sitt rep. Båda drar!  

 

Vad händer? Varför händer det? 

Vilken riktning har den kraft som du drar med? 

 

2. Person A står kvar på marken och person B ställer sig på en skateboard. Stå en 

bit ifrån varandra och håll i repet. Person B drar nu i sitt rep medan person A 

enbart håller i sitt. 

 

Vad händer? Varför händer det? 

Vilken riktning har den kraft som person B drar med? 

Varför ger båda dynamometrarna utslag när det bara är person B som drar.  

 

Byt uppgift mellan personerna i gruppen så alla får prova! 

 

Kan ni hitta något samband mellan de olika försöken? Beskriv dina tankar! 

 


