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Sammanfattning  
 
Skolinspektionen (2010) lyfter i sin granskning av fysikundervisningen att många elever 

anser att ämnet är svårt. Forskning tyder på att anledningen till att elever anser att 

fysiken är svår beror på de vardagsföreställningar som eleverna har. Dessa 

vardagsföreställningar försvårar elevers möjlighet att ta till sig fysikundervisningen då 

de ofta står i direkt motsats till fysikens lagar. Frågan är därför hur lärare kan arbeta 

aktivt mot vardagsföreställningarna. I den här studien besvarar ett fyrtiotal 

niondeklassare två separata enkäter om begreppet kraft. Mellan enkäterna delas eleverna 

in i mindre grupper och genomför laborationer för att sedan diskutera sina resultat med 

varandra i helklassdiskussion. Grupperna utför olika laborationer och presenterar sedan 

sina resultat för övriga klasskamrater. Resultaten från enkäterna visade att 

laborationerna upphävde majoriteten av elevernas vardagsföreställningar. Vi kan därför 

dra slutsatsen att fysikundervisningen kan och bör arbeta mer aktivt med att möta 

vardagsföreställningarna genom laborationer och diskussioner.  
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1 Inledning 

”Det är typ det krångligaste som finns”. Eleven har frågat varför jag är i klassrummet 

och det är dessa ord jag möts av när jag berättar att jag ska hålla en lektion i fysik. 

Enligt Skolinspektionens granskning (2010) av fysikundervisningen i grundskolan 

”Fysik utan dragningskraft” anser många elever att fysiken är ett av skolans svåraste 

ämnen. Skolinspektionens rapport  (2010) visar att flera elever tycker att 

undervisningen är ointressant och svår att förstå. En elev beskrev fysikundervisningen 

med orden: ” Man fattar inget. De påstår att det finns saker som man inte sett och ändå 

ska sakerna se ut på ett visst sätt” (Elevcitat från Skolinspektionen, 2010, s.16). Vad är 

det som gör att elever uppfattar fysiken som ett så svårt ämne i skolan?  

Forskning har visat att en del av svårigheterna kan vara relaterade till starka 

vardagsföreställningar som motstrider fysikens lagar (Anderson, 2001). Dessa 

föreställningar går ofta emot de lagar som fysiken förhåller sig till, vilket leder till att 

fysiken upplevs som ett komplicerat ämne. Därför måste didaktiska verktyg utvecklas 

som kan möta elevernas vardagsföreställningar på ett sådant sätt att eleverna blir av med 

dem, samtidigt som de ges möjlighet att ta till sig lagarna på ett korrekt sätt.   

 

Det övergripande syftet med den här uppsatsen är därför att designa laborationer som 

kan användas för att arbeta med eleverna kring deras vardagsföreställningar om lagar 

inom fysiken. Som begränsning har jag valt att arbeta med Newtons tredje lag eftersom 

den innefattar de moment som finns med i det centrala innehållet för årskurs nio 

(Skolverket, 2011). Newtons tredje lag handlar om krafter och motkrafter och är till 

svenska översatt som: ”Två kroppar påverkar alla med lika stora men motriktade 

krafter”. De krafter som verkar när två föremål objekt interagerar med varandra 

uppkommer alltså i par. Krafterna är lika stora mellan föremålen, men de är motriktade 

(Arons, 1997).  

 
En enkät som belyser vardagsföreställningar kring Newtons tredje lag har utformats. 

Enkäten har sedan lämnats ut till elever i årskurs nio för att kartlägga vilka eventuella 

vardagsföreställningar som eleverna har. Därefter har eleverna deltagit i en lektion där 

de utfört laborationer för att uppleva krafter i förhållande till Newtons tredje lag. 

Eleverna har sedan diskuterat sin upplevelser och slutsatser av laborationen i helklass. 
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Efter avslutad lektion har eleverna fått fylla i samma enkät ytterligare en gång, för att 

mäta om vardagsföreställningarna upphävs efter lektionen.  
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2 Litteraturöversikt 
Nedan presenterar jag den tidigare forskning som gjorts inom området, samt 

Skolverkets riktlinjer för vad som ska ingå i fysikundervisningen.  

 

2.1 Vardagsföreställningar 
 

Fysikämnet i grundskolan uppfattas, av elever, ofta som ett komplicerat ämne 

(Skolinspektionen, 2010). Anledningen till detta är att elever har vardagsföreställningar 

om hur fysiken fungerar som går emot de fysikaliska lagarna (Andersson, 2001).  

 

Det område inom fysikämnet som upplevs vara svårast för eleverna är kraft och rörelse. 

Mycket forskning pekar på att detta grundar sig i olika vardagsföreställningar om kraft 

och rörelse som elever bär med sig sedan tidigare (Andersson, 2001, Yeo & Zadnik, 

2000 , Halloun &Hestenes, 1985, Savinainen, Scott & Viiri, 2005, Brown, 1989). 

Vardagsföreställningarna dominerar elevernas uppfattning om fysikaliska fenomen och 

blir ofta bekräftade genom upplevelser i vardagen (Yeo & Zadnik, 2000). Lärare står 

därför inför svårigheten att lära eleverna lagar inom fysiken, då lagarna stundtals står i 

rak motsättning till elevernas intuitiva föreställningar om fysikaliska fenomen 

(Andersson, 2001). Yeo och Zadnik (2000) belyser problematiken angående att eleverna 

ibland kan visa på förståelse kring krafter i en given kontext, men då kontexten byts kan 

eleverna inte koppla sina kunskaper till detta. Om läraren endast talar om en viss 

kontext kan det resultera i att eleverna inte får en förståelse för att de gäller i andra 

sammanhang också (Yeo & Zadnik, 2000). Det är alltså viktigt för lärare att inte bara 

vara uppmärksam på att felaktiga vardagsföreställningar råder, utan även att ha kunskap 

kring vilka föreställningar som är vanligast förekommande för att på bästa sätt bemöta 

eleverna.  

 
2.1.1 Vanliga vardagsföreställningar 
 

Nedan ger jag exempel på några av de vanligaste vardagsföreställningarna som tidigare 

uppmärksammats i forskningen. Liksom nämnts ovan utgör kraft och rörelse ett av de 

mest kontraintuitiva områdena inom fysiken.  

Flera elever har uppfattningen om att kraft är en egenskap som är inbyggd i olika 

föremål och där med har inte kraft något med interagerande föremål att göra (Brown 
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1989). Gällande Newtons tredje lag är det framförallt  missuppfattningar kring hur 

krafterna som inte är ”självklara” verkar (Andersson, 2011). Ett exempel på krafter som 

inte uppfattas som självklara av elever är motkrafter. På grund av detta riskerar eleverna 

att skapa egna, felaktiga, föreställningar om vad som sker i situationer där Newtons 

tredje lag gäller.  

 

Det är problematiskt för elever  att förstå krafter som verkar på föremål som befinner 

sig i rörelse. Att massan påverkar kraften på föremål som kolliderar är ett vanligt 

förekommande svar från elever i Yeo och Zadniks (2000) studie. Eleverna i studien 

menar att det föremål som har störst massa påverkar det föremål med mindre massa med 

en större kraft än vad det ”lätta” föremålet påverkar det ”tunga”. Halloun och Hestnes 

(1985) belyser även vardagsföreställningen kring hur hastighet påverkar ett föremåls 

förmåga att utöva en större kraft. Bland de elever som har intervjuats i deras studie har 

det framkommit att eleverna tror att när ett objekt som har en hög hastighet kolliderar 

med ett föremål som är stillastående så utövar föremålet som rör sig en större kraft på 

det stillastående föremålet (Halloun och Hestnes, 1985).  

 
Brown (1989) menar att vardagsföreställningar angående att massa och hastighet skulle 

påverka kraftens agerande beror på att eleverna ser ett av föremålen som det dominanta. 

Det som eleven ser som det  dominanta föremålet anses då ha mer kraft inom sig, och 

därmed utövar föremålet en större kraft. 

 
2.1.2 Från vardagsföreställningar till förståelse 
 
Med tanke på att vardagsföreställningar existerar, så bör man som lärare fundera över 

hur man bemöter dessa för att ge eleverna bäst möjlighet att skapa en förståelse för 

Newtons tredje lag. 

 

Många författare har utvecklat metoder för att bemöta vardagsföreställningarna i 

klassrummet. Yeo och Zadnik (2000) belyser vikten av att lärarna måste vara medvetna 

om vardagsföreställningarna så att de kan belysa dessa och förklara att de inte gäller. 

Eleverna ska ges möjlighet att först diskutera kraft-begreppet innan Newtons lagar 

introduceras, Yeo och Zadnik (2000) föreslår att läraren ska börja med att introducera 

den tredje lagen, då de anser att det är en mer logisk följd. 
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Savinainen, Scott och Viiri, (2005) har tagit fram en alternativ metod för att ge eleverna 

en djupare förståelse av hur krafter fungerar. Författarna pekar på att elever förstår hur 

krafter verkar i vissa sammanhang, men inte kan föra detta resonemang vidare till en 

annan kontext. Modellen som Savinainen, Scott och Viiri, (2005) tagit fram beskrivs 

som en  “bryggmetod” där eleverna går igenom olika moment för att till slut uppnå en 

förståelse för krafter. Eleverna ska till en början uppleva ett fysiskt fenomen av något 

slag, så att samtliga elever kan relatera till de kommande stegen. Efteråt presenteras ett 

så kallat SRI-schema (Symbolic Representation of Interaction) för eleverna, vilket på ett 

tydligt sätt visar hur krafter verkar i motsatt riktning mellan två olika objekt. SRI 

modellen lägger ingen vikt i hur stora kraftvektorerna är, utan fokuserar snarare på 

riktning för att få eleverna att ta till sig Newtons tredje lag.  Författarna menar att SRI-

diagram är ett lämpligt ”mellansteg” innan elever lär sig att frilägga, då SRI-diagram 

tydligare visar hur krafterna mellan objekten verkar. När eleverna har en förståelse för 

SRI är det lättare att gå vidare till friläggningsdiagram för att sedan kunna utföra diverse 

beräkningar. Genom att dela upp inlärningen i flera steg menar författarna att metoden 

bidrar till att fler elever ökar sin förståelse för Newtons tredje lag. (Savinainen, Scott & 

Viiri, 2005) 

 
2.2 Styrdokument 
 
Fysikundervisningens innehåll regleras av Skolverkets (2011) läroplan, vad som ska 

ingå i kursen styrs av centrala innehållet och kunskapskraven. Det är alltså detta 

dokument som avgör vad som ska behandlas under fysiklektionerna under grundskolans 

senare år.  

 
Enligt Läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011) är syftet med fysikämnet bl.a. att 

ge eleverna ”möjlighet att ställa frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang 

utifrån egna upplevelser och aktuella händelser” (Skolverket, 2011, s.158).  Vidare ska 

ämnet även ”bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med fysikens begrepp” 

(Skolverket, 2011, s.158). 

 

I det centrala innehållet beskriver Skolverket (2011) vad det är som ska behandlas i 

undervisningen. Angående krafter står det att undervisningen ska behandla ”krafter, 

rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan 

användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet” (Skolverket, 2011, s.161). Detta är 
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den tydligaste koppling till krafter som går att utläsa i det centrala innehållet. Meningen 

“[d]e fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och 

föränderlighet” (Skolverket, 2011, s.162) skulle också kunna kopplas till området om 

krafter.   

 

Skolverket (2011) anger kunskapskrav som eleven ska uppnå för respektive betyg i 

årskurs nio. För att uppnå betyget E  ska eleven i årskurs nio bland annat kunna ”…föra 

enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och 

samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och 

visar då på enkelt identifierbara  fysikaliska samband” (Skolverket, 2011, s.166). 

Betyget C har kravet på att resonemangen ska vara enkla och till viss del underbyggda 

ändrats till ” …utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang” (Skolverket, 

2011, s.166), och enkelt identifierbara fysikaliska samband formuleras nu: 

”förhållandevis komplexa fysikaliska samband” (Skolverket, 2011, s.167). För betyget 

A byts värdeorden ut till ”… välutvecklade och väl underbyggda resonemang” samt 

”…komplexa fysikaliska samband” (Skolverket, 2011, s.167) . Kunskapskraven är 

alltså inte av en sådan karaktär att kunskaperna är mätbara i form av en enkät. Eleverna 

måste ges möjlighet att diskutera sina kunskaper och tankar kring fysiken för att kunna 

visa vilket betyg som motsvarar elevens förmågor. 

 

Värt att notera är att Skolverket (2011) inte nämner begreppen massa eller acceleration i 

fysikens  kursplan. Vilket är intressant för denna studie då det motiverar valet att arbeta 

med den tredje av Newtons lagar. Med tanke på att Newtons tredjelag inte heller berör 

dessa begrepp borde det vara en lag som är lämplig att ta upp i fysikundervisningen på 

grundskolans senare åldrar. Av dessa anledningar anser jag det vara ett bra val att 

fokusera denna studie på de vardagsföreställningar som rör Newtons tredje lag.  

 
2.3 Frågeställning 
 

Med bakgrund i ovanstående litteraturöversikt och studiens syfte formuleras studiens 

frågeställningar på följande sätt:  

 

• Vilka är fysikelevernas vanligaste vardagsföreställningar kring situationer där 

Newtons tredje lag är relevant? 
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• I vilken utsträckning hjälper laborationer och diskussioner att vända elevernas 

vardagsföreställningarna till den vetenskapliga synen? 
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3 Teoretiska utgångspunkter 
Den här studiens kunskapsteoretiska utgångspunkter grundar sig i två olika pedagogiska 

traditioner; pragmatism samt socialkonstruktivism. Kunskapssynerna kommer att spegla 

valen av metod och framförallt hur laborationerna utformas (se avsnitt Metod). 

 
3.1 Pragmatism 
 

Pragmatismen bygger på John Deweys kända uttryck ”learning by doing”, där teori och 

praktisk ses som ett (Säljö, 2010).  Genom att elever praktiskt får utföra något, 

genererar dessa upplevelser i sin tur en teoretisk kunskap om hur det som upplevts 

fungerar. Pragmatismen menar att kunskap uppnås genom att teori och praktik 

interagerar med varandra (Säljö, 2010).  Enligt pragmatismen är inte handling möjligt 

utan reflektion och tänkande, och att det är i detta samband som lärande uppstår (Säljö, 

2010). En lektion bör därför, enligt pragmatismen, vara utformad på ett sådant sätt att 

eleverna både får utföra något praktiskt, använda teorier samt att reflektera över 

lektionen. Med hänsyn till detta bör ett laborativt arbetssätt vara att föredra 

(Säljö,2010).   
 

3.2 Socialkonstruktivism  
 
Grundaren till socialkonstruktivismen är Lev Vygotskij som ansåg att människan var 

under ständig utveckling (Säljö, 2010). Socialkonstruktuvismen ser på kunskap som 

något som konstrueras av individen men är bundet till ett socialt sammanhang 

(Andersson, 2001). Socialkonstruktuvismen fokuserar på kommunikation och möten 

(Säljö, 2010). Genom att diskutera upplevelser och fakta sätts eleverna in i ett 

sammanhang där kunskap uppstår (Andersson, 2001). Eleverna kan då möta fler uttryck 

som tillhör ett visst sammanhang, möta fler begrepp inom exempelvis fysiken. Att utgå 

från ett vardagligt tänkande till att utveckla ett mer vetenskapligt tänkande utvecklas 

enligt socialkonstruktivismen genom dessa sammanhang och diskussioner (Andersson, 

2001). Läraren ska alltså fungera som en guide till eleverna och inspirera till lärande 

(Säljö, 2010).  En lektion bör därmed vara utformad på ett sådant sätt att sociala 

sammanhang skapas, genom att låta eleverna diskutera sina upplevelser och gemensamt 

arbeta fram en lösning. 
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4 Metod  
 
I följande stycke beskriver jag studiens metodologiska utgångspunkter samt ger en mer 

detaljerad bild av dess praktiska aspekter, jag kommer först beskriva de kriterier utifrån 

vilka urvalet gjordes. Därefter kommer jag på ett mer detaljerat plan att gå igenom 

studiens praktiska genomförande.  

 
4.1 Urval  
 
Följande kriterier ställdes på elevgruppen vid urvalsprocessen:   

• eleverna ska tidigare ha arbetat med kraftbegreppet 

• eleverna ska gå i årskurs nio. 

 

Att urvalsgruppen ska gå i årskurs nio är önskvärt då det ökar chanserna för att eleverna 

har mött kraft-begreppet tidigare. Anledningen till att  jag riktar mig mot just denna 

elevgrupp är också att Skolverket (2011) har skrivit ut kunskapskrav för just årskurs 

nio. Styrdokumenten sammanfattar alltså det eleverna ska kunna  då de slutar nian 

(sådana krav finns ej för samtliga av grundskolans årskurser). Undersökningen riktar sig 

alltså mot elever som är närmast en avslutad fysikkurs i grundskolan, för att på så sätt få 

en mer konkret bild av vilka vardagsföreställningar elever har med sig när de slutar 

årskurs nio.  Framförallt är detta intressant med tanke på att fysiken i årskurs nio är den 

sista fysikkursen som vissa elever någonsin kommer läsa.  

 

Urvalsgruppen valdes med utgångspunkt i tidigare kontakter och tillgänglighet. Värt att 

notera då det gäller urvalsprocessen är problematiken kring hur omständligt det är att få 

lektionstid  hos skolor. Då tiden för detta projekt var begränsad utgick urvalsprocessen 

stor utsträckning från mitt personliga nätverk, urvalet kan därför karaktäriseras som ett 

så kallat bekvämlighetsurval (Denscombe, 2009).  

 

Omkring 45 elevers svar samlas in från de två klasser som deltog i studien. Tidigare har 

eleverna arbetat med begreppet kraft och även blivit presenterade för de fysikaliska 

lagar som behandlar begreppet. Enligt elevernas lärare så  har klasserna framförallt 

arbetat med en teoretisk utgångspunkt då antalet laborationstillfällen varit få.  
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4.2 Genomförande 
 
Studien består i huvudsak av tre olika delar, nedan presenterade som moment A, B och 

C.  Datainsamlingen sker vid två separata tillfällen, där första tillfället är moment A och 

vid andra tillfället genomförs både moment B och moment C.  

 

I moment A testas elevernas kunskaper genom en enkät som innehåller 

flervalsalternativ. I moment B delas eleverna in i grupper som genomför en av totalt tre 

olika laborationer som bygger på att uppleva Newtons tredje lag. För att undersöka 

laborationens effekt  får eleverna sedan i moment C ännu en gång fylla i enkäten med 

flervalsalternativ. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av processen.  

 
4.2.1 Moment A 
 
För att undersöka om de vardagsförställningar som uppmärksammats av tidigare 

forskning också existerar bland elever i  grundskolans senare åldrar, besvarar 

urvalsgruppen en enkät som totalt innehåller 8 stycken frågor med flervalsalternativ (se 

Bilaga A).  Antalet frågor är baserat på att enkäten ska gå relativt snabbt att svara på, 

samt att det inte ska upplevas som överväldigande för eleverna.  

 

Majoriteten av frågorna i enkäten berör situationer där Newtons tredje lag gäller. 

Enkäten är inspirerad av Hestenes, Wells & Swackhamers (1992) Force Concept 

Inventory, här efter förkortat som FCI. FCI  är ett test med ett trettiotal frågor som 

behandlar kraft och rörelse i form av 6 olika dimensioner och riktar sig i första hand 

mot high school, college och universitetsstudenter (Hestenes, Wells & Swackhamer 

1992). Eftersom FCI innefattar betydligt fler områden än vad denna studie behandlar, 

har några av enkätfrågorna tagits från FCI  för att sedan kompletteras med FCI-liknande 

frågor som behandlar Newtons tredje lag. Frågornas formuleringar har även anpassats så 

att elever i grundskolan ska förstå frågorna och svarsalternativen. 

 

Bland svarsalternativen ges, förutom det korrekta svaret, även alternativ som speglar de 

vanligaste vardagsföreställningar hos elever. Enkäten innehåller tre frågor som  

behandlar situationer där Newtons tredje lag är relevant, fråga 3, 7 och 8. Utöver dessa 

frågor har fem andra frågor lagts till, dessa övriga frågor fungerar som avbrytande 

frågor. Anledningen till att de avbrytande frågorna finns med är för att lättare kunna 
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upptäcka ifall eleverna svarar utifrån en princip, det vill säga att svaren kan skifta 

beroende på sammanhang. Fyra av de fem avbrytande frågorna behandlar  förvisso 

begreppet kraft, men inte krafter som verkar mellan två föremål. De avbrytande 

frågorna behandlar alltså inte situationer där Newtons tredje lag är relevant.  

 

För att öka enkätens reliabilitet har enkäten så kallade parallell-frågor, d.v.s. frågor som 

berör samma problem men som är formulerade på olika sätt (Lantz, 2014. 

Parallellfrågorna är alltså kopplade till liknande vardagsföreställningar för att se om 

eleverna svarar lika på frågorna. Fråga 3, 7 och 8 tar upp fenomen där en dominant 

aktör verkar på ett annat objekt. Utöver dessa frågor innehåller enkäten fem stycken 

frågor som inte behandlar Newtons tredje lag. Anledningen till detta är att bryta av i 

enkäten och få eleverna att fokusera på andra delar av kraft-begreppet, och på sätt öka 

validiteten i studien (Lantz, 2014).  Fyra av de fem övriga frågorna behandlar också 

begreppet krafter, och bland svarsalternativen finns alternativet om lika stora men 

motriktade krafter med. Detta för att enklare kunna kartlägga om eleverna svarar enligt 

ett mönster, exempelvis liknande på majoriteten av frågorna i enkäten. 

 
4.2.2 Moment B 
 
Moment B är den del av studien där eleverna utför laborationer och sedan diskutera 

resultaten. Valet av lektionsupplägg har alltså tydliga kopplingar till både 

socialkonstruktuvismen samt pragmatismens syn på hur lärande sker. 

 

Andra delen av undersökningen sker vid ett separat tillfälle från moment A. Eleverna  

delas här slumpvis in i olika grupper med ca 4 elever i varje grupp. Dessa grupper får i 

sin tur tilldelat en, av totalt tre laborationer. Samtliga laborationer bygger på att eleverna 

ska få uppleva fenomen där Newtons tredje lag är i fokus, och att eleverna ska få en 

tydlig bild av hur kraft och motkraft agerar (se bilaga B, C och D). Till varje laboration 

får eleverna diskussionsfrågor som ska diskuteras inom gruppen.  

 

Efter att varje grupp utfört sin laboration (samt diskuterat sina frågor), samlas eleverna i 

helklass. Därefter får varje grupp presentera sina resultat och vilka slutsatser som kan 

dras utifrån det som de upplevt.  I slutet av denna diskussion presenterar jag Newtons 

tredje lag och kopplar detta till de slutsatser som klassen kommer fram till.  
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Detta sätt är inspirerat av Savinainen, Scott och Viiris, (2005) bryggmodell, eleverna får 

uppleva krafter för att på sätt lättare få möjlighet att knyta an till de fysikaliska lagar. 

Det är också inspirerat av att inte lägga så stor vikt vid storleken på krafterna, det är 

snarare riktningen av krafterna som ligger i fokus och det faktum att de två krafter som 

verkar är riktade åt motriktade håll. Upplägget är även inspirerat av Yeo och Zadniks 

(2000) förslag om att introducera Newtons tredje lag efter att eleverna fått chans att 

diskutera begreppet kraft.  

 
4.2.3 Moment C 
 
Moment C utförs i samband med att helklassdiskussionen efter laborationen är klar.  

 

Avslutningsvis besvarar eleverna samma enkät som de  gjort tidigare. Detta för att testa 

om eleverna har utvecklat sin förståelse kring Newtons tredje lag efter utförd laboration. 

Anledningen till att eleverna svarar på enkäten direkt efter är att jag vill mäta om den 

laboration som eleverna fått tilldelat sig, samt tillhörande klassrumsdiskussion har 

påverkat elevernas uppfattning om begreppet kraft. Med hjälp av enkäten kan 

resultatet  senare analyseras för att visa om laborationsupplägget i studien kan bryta de 

vardagsföreställningar som eleverna eventuellt har om krafter. Om jag skulle 

återkomma vid ett senare tillfälle för att låta eleverna besvara på enkäten kan inte 

samma slutsats dras, då jag inte kan kontrollera vad eleverna gjort på lektionerna efter 

det tillfälle då jag besökt dem.  

 

En annan faktor som även påverkar beslutet om att utföra moment C i samband med 

moment B är det faktum att undersökningen tar lektionstid från ordinarie 

lektionsplaneringar. Med tanke på den mycket begränsade tiden som läggs på 

fysikundervisningen kan jag inte få tillgång tillräckligt med tid tillsammans med 

eleverna då skolan inte kan ”ge bort” obegränsat med tid.  

 
4.3 Metodens begränsningar 
 

I det här avsnittet diskuterar jag några av metodens begränsningar i fråga om dess 

generaliserbarhet och möjlighet till individuell uppföljning.  
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4.3.1 Urvalets begränsningar 
 

Metodens största brist är urvalets omfattning och karaktär. Då den här studien 

begränsades i både tid och omfattning var det nödvändigt att använda sig av ett 

bekvämlighetsurval. Det innebär emellertid att inga statistiska slutsatser kan dras, utan 

endast spekulativa slutsatser, vilket i sin tur givetvis begränsar hela studiens omfång 

(Denscombe, 2009). Urvalet är också begränsat i fråga om elevernas bakgrund. Då alla 

elever kom från samma klass, samma område och haft samma lärare, bör det noteras att 

gruppen var väldigt homogen. Detta i kontrast till den större population som de ingår i 

niondeklassare i Sverige. Resultaten är alltså inte representativ för annat än den 

utbildning som sker på den lokala skolan. Det bör alltså noteras att enkäten inte kunnat 

spridas till elever som haft olika lärare. Trots att en majoritet av resultaten säkert kan 

förklaras av studiens enkät, måste man ändå ta i akt att den individuella lärarens 

påverkan kan ge stor effekt.  

 

4.3.2 Begränsningar i genomförande 
 
Den största bristen i enkäten handlar om elevernas anonymitet. Då eleverna inte gavs 

nummer, var det inte möjligt att följa upp vilken elev som förbättrats på vad, utan endast 

mäta klassens samlade prestation. Med individuella nummer hade en djupare analys 

möjliggjorts. Det kan också vara värt att notera enkätens knapphet av så kallade 

parallellfrågor i vissa kontexter. Exempelvis är det endast en fråga som behandlar massa 

i förhållande till kraft.  Parallellfrågor används för att detektera eventuella 

vardagsföreställningar i olika kontexter. Genom att låta eleverna besvarar flera frågor 

som behandlar samma fenomen men med olika formuleringar så ökar enkätens 

reliabilitet (Lantz, 2010). Att ha ännu fler parallellfrågor är önskvärt då detta även 

skulle öka validiteten ytterligare, men detta hade i sin tur resulterat i fler frågor. Därför 

gjordes bedömningen att eleverna borde utsättas för så få frågor som möjligt, utan att 

skada resultaten. En enkät som är tidskrävande och uppfattats som överväldigande för 

deltagaren kan resultera i att respondenten väljer att inte besvara alla frågor (Bryman, 

2011). En tredje eventuell brist i enkäten handlar om språket. Fysiken kräver till sin 

natur ett relativt komplicerat språk som kanske inte alltid överensstämmer med 

vardagsspråket. Det finns därför en risk att en enkät eller ett prov snarare testar 

elevernas språkkunskaper än deras kunskaper i fysik (Bryman, 2011). Därför har 
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språket i texterna setts över och förenklats, beskrivningarna har kortats ner och bilder 

har lagts till för att stötta läsaren i att förstå frågorna.  

 

I fråga om genomförande bör det nämnas att den andra enkäten ägde rum direkt efter 

laborationen. Detta var visserligen en praktisk nödvändighet, men försvårar också 

möjligheten att dra långsiktiga slutsatser. Det är endast känt vad eleverna kunde direkt 

efter enkäten, alltså inte vilken kunskap de tillgodogjort sig på längre sikt. Då lärande 

inte bara handlar om att förvärva kunskaper för stunden utan även att bära med sig 

kunskaperna till andra sammanhang, bör detta faktum ses som en av studiens största 

begränsningar vid sidan av urvalets storlek.  

 

Det bör även uppmärksammas att laborationerna inte var utformade på ett sådant sätt att 

eleverna fick möjlighet att mäta krafterna. Storleken på krafterna låg alltså inte i fokus, 

något som kan förvirrat eleverna. De fick endast uppleva krafternas riktningar och 

utifrån det diskutera Newtons tredje lag.  

 

I fråga om begränsningar kan det också vara värt att nämna helklassdiskussionen som 

skedde efter laborationerna. Då denna diskussion inte följde några strikta riktlinjer, utan 

i hög grad berodde på elevernas frågor och initiativ, blir det svårt för andra forskare att 

reproducera resultateten. En möjlig väg att gå hade varit att spela in och transkribera 

diskussionen. Något som emellertid inte gjorts i brist på tid och arbetskraft. Detta 

påverkar visserligen inte resultaten, men minskar reproducerbarheten, vilket i sig är ett 

problem på längre sikt.  

 
4.4 Forskningsetiska principer 
 

Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer har tagits i beaktande i denna 

studie. De fyra kraven är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet.  

 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) handlar informationskravet om att informera deltagarna 

om vad den aktuella studien handlar om så att deltagarna vet vad det är de tar ställning 

till. I den här undersökningen skedde denna information i två steg; där jag i första hand 

vände mig till läraren och när jag fått ett godkännande av läraren att få använda hens 

lektionstid informerade jag eleverna om undersökningens syfte. Vetenskapsrådet (2002) 
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menar att det inte är nödvändig att lämna ut detaljerad information kring 

undersökningen i de fall då detta kan komma att påverka studiens resultat. Av denna 

anledning valde jag att inte lämna några ingående beskrivningar till lärare eller elever 

förens efter laborationen. Detta var framförallt för att undvika att läraren i förhand 

skulle påverka eleverna genom att exempelvis gå igenom Newtonslagar inför 

undersökningstillfället.  

 

Vid undersökningstillfället blev eleverna noga informerade om att deltagandet i studien 

var frivilligt och anonymt. Samtyckeskravet bygger på att deltagarna själva bestämmer 

över sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Med tanke på att skolplikten och att 

majoriteten av grundskolans aktiviteter är obligatoriska lade jag en stor vikt vid att 

förklara att medverkan i undersökningen var frivillig. Även om deltagarna i studien är 

minderåriga efterfrågades inte vårdnadshavares underskrifter eftersom  innehållet inte 

ansågs vara av känslig karaktär. 

  

Vetenskapsrådets (2002) konfidentialitetskrav och nyttjandekrav bygger på att känslig 

information kring deltagarna inte förs vidare, samt att informationen endast används för 

studiens syfte och inte förs vidare till en tredje part. För att garantera att ingen 

information kring deltagarna används i fel sammanhang var jag närvarande vid samtliga 

datainsamlings tillfällen. Det var även av denna anledning som enkäterna var anonyma. 

Vid genomförandet informerades eleverna om att det inte skulle påverka deras betyg 

eller att läraren fick se deras svar. 
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5 Resultat och Analys 
Ramen för uppsatsen rymmer endast endast deskriptiv statistik. Detta innebär att jag 

inte arbetar utifrån en formulerad hypotes som testas. I och med att urvalet inte är tänkt 

att representera en större population görs därför heller inga beräkningar av osäkerhet 

eller P-värden. Istället begränsar jag diskussionen till det enskilda fallet, där jag bara 

diskuterar de mest påtagliga förändringarna i elevens resultat.  

 
Nedan har resultat från studien sammanställs utifrån hur eleverna besvarat enkäten vid 

de två olika tillfällena, för enkäten i sin helhet se bilaga A. Inledningsvis presenteras 

enkätresultaten i sin helhet från moment A respektive moment C. Vidare presenteras 

sedan resultaten för respektive fråga, där resultaten från moment A och C ställs mot 

varandra för att möjliggöra analys av enkätsvaren.  

 
5.1 Enkätsvar moment A  
Jag kommer nedan att redogöra för resultaten för fråga 7, 8 och 3. Det vill säga för de 

frågor som behandlar Newtons tredje lag. Svaren visade att flertalet av eleverna trodde 

att föremål med en större massa påverkar ett föremål med mindre massa med en större 

kraft och att det föremål med högst hastighet utövar en större kraft än det föremål med 

lägre hastighet.  

 

 
Figur 1.1 Visar andelen svar till frågorna i enkäten som besvarades i moment A. Punkten markerar 
vilket alternativ som är det korrekta. 
 
 
Precis som tidigare tidigare forskning har visat, där ibland Brown (1989), uppfattar 

eleverna att det objekt som är dominant utövar en större kraft.  
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Enkätsvaren från moment A visar liknande resultat som Yeo och Zadniks  (2000) 

studie; att en klar majoritet av eleverna har en föreställning om att massa påverkar hur 

mycket kraft som utövas. Hela 68% av eleverna ansåg i fråga 7 att en buss utövar en 

större kraft på en bil än vad bilen utövar på bussen. Denna majoritet visar på att de 

vardagsföreställningar som presenterats i tidigare forskning stämmer överens med den 

här studiens resultat. 

 

Gällande vardagsföreställningen om att hastighet påverkar kraften (fråga 8) så svarar 

53% av eleverna att bilen som kör in i den parkerade bilen utövar en större kraft på den 

parkerade bilen (alternativ a). Det näst mest frekventa svaret (37%) är alternativ d, som 

beskriver att det endast är den körande bilen som utövar en kraft. Den höga 

svarsfrekvensen hos alternativ a och d tyder på att vardagsföreställningen kring 

hastighet som en påverkande faktor när det gäller kraftutövande finns högst närvarande 

bland eleverna.  

 

I fråga 3, som handlar om två personer som sitter på varsin kontorsstol, anser 45 % av 

eleverna att personen som skjuter ifrån utövar en större kraft än personen som sitter still 

på sin stol. 25 % har svarat att det endast är Svea, personen som skjuter ifrån, som 

utövar en kraft. I båda alternativen är det personen som skjuter ifrån blir i detta fall den 

dominanta aktören och bekräftar de vardagsföreställningar som Brown (1989) tidigare 

belyst.  

 
5.2 Enkätsvar moment C 
 
Enkätsvaren från moment C visar att de vardagsföreställningar som tydligt 

uppmärksammades i moment A till stor del upphävdes efter att eleverna utfört moment 

B.  
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Figur 1.2  Visar andelen svar till frågorna i enkäten som besvarades i moment C. Punkten 
markerar vilket alternativ som är det korrekta. 
 
 
Under moment C är det betydligt fler av eleverna som har angivit det rätta svaret på 

frågorna. Som en följd av detta är spridningen på svaren betydligt lägre än i moment A. 

Detta är dock inte fallet på fråga 2, vilket är den enda frågan i enkäten som inte 

behandlar kraft. Resultatet tyder på att elevernas föreställningar kring denna fråga inte 

har påverkas märkvärt av moment B. 

 
Utifrån översikten av resultaten från moment C tycks en förbättring av svaren kunna 

utläsas i flera av frågorna. Trots att eleverna endast har upplevt krafternas riktningar 

tyder resultaten på att eleverna har förstått att krafterna är lika stora och motriktade 

enligt Newtons tredje lag.  

 
Nedan följer en redogörelse för hur resultat för varje enskild fråga påverkades av 

moment B.  Resultaten från moment A respektive moment C jämförs och tolkas.  

 
5.3 Fråga 3 
 

Den första frågan som berör föremål i rörelse är den tredje frågan i enkäten. Det 

beskrivs hur personerna Svea och Igor som båda väger 70 kg sitter i varsin kontorsstol. 

Svea placerar sina fötter på Igors knän och Igor håller upp sina fötter så de inte rör 

marken. Frågan är vilka krafter som verkar i det ögonblick då Svea skjuter ifrån, men 

fortfarande berör Igor. 
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Resultaten från moment A visar att 45% av eleverna menade att personen som sköt ifrån 

utövade större kraft än personen som satt still på sin stol. I moment C var det 12 % av 

eleverna som ansåg att så var fallet. Svarsalternativ b tyder på liknande 

vardagsföreställning hos eleverna. 25% av eleverna svarade att Svea (personen som 

puttar) utövar en kraft på Igor, men att Igor inte utövar någon kraft på Svea. Efter att 

laborationerna och diskussionerna i moment B utfördes sjönk antalet svar på alternativ b 

till 2%.  

 

76% av eleverna svarade i moment C att båda personerna utövar kraft på varandra och 

att krafterna är lika stora. En tydlig ökning jämfört med de 25% som angav detta som 

svar under moment A.  

 
Figur 2.2 Andelen elever som har svarat de olika svarsalternativen på fråga 3 under moment A respektive 
moment C. 𝑁" anger antalet elever som besvarade enkätfrågan i moment A och 𝑁#  anger antalet elever 
som besvarade enkätfrågan i moment C. Den fetmarkerade bokstaven anger vilket alternativ som är det 
korrekta svaret. 
  

Att 45% av eleverna svarade alternativ e, och att 25% svarade alternativ b under 

moment A tyder på att eleverna hade en vardagsföreställning om att det dominerande 

objektet utövar en större kraft. Resultaten överensstämmer med det Brown (1989) 

poängterar i sin studie. Vardagsföreställningen i sig är ganska förståelig, med tanke på 

att den enda självklara kraften är just från Svea som skjuter ifrån. Ett resonemang som 

Anderson (2001) lyft i sin forskning.  

 

Resultatet förändras efter att moment B utförs, en klar majoritet av eleverna svarar att 

båda personerna utövar en lika stor kraft mot varandra. Andelen elever som svarar 

alternativ b eller alternativ e sjunker markant. Något som tyder på att fler elever har 
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bättre förståelse för Newtons tredje lag än tidigare. Då det fortfarande är elever som 

svarar att Svea utövar en större kraft, eller den enda kraften, så tyder detta på att 

vardagsföreställningen för vissa elever kvarstår. Vad detta skulle bero på diskuteras 

vidare under avsnitt 6.1.2 Föremål i rörelse.  

 

 
5.4 Fråga 7 
 
Resultaten i fråga 7 skiljer sig avsevärt från de två olika momenten (se figur 2.4).  

Resultaten från moment A tyder på  att vardagsföreställningar om att det ena objektets 

massa påverkar kraftens storlek på det andra objektet är tydliga och resultaten ligger i 

linje med de resultat som Yeo och Zadniks  (2000) observerat i sin forskning. Hela 68% 

av eleverna menade (i moment A) att bussen utövade en större kraft på bilen än vad 

bilen utövar på bussen, en siffra som sjönk till 19% efter att laborationerna genomförts. 

Endast 18% svarade att krafterna i kollisionsögonblicket är lika stora mellan bussen och 

personbilen i moment A. I moment C svarade istället 76% av eleverna att krafterna var 

lika stora på båda fordonen i kollisionsögonblicket.  

 
 
 

 
Figur 2.4 Visar hur eleverna angett sina svar på fråga sju under moment A respektive moment C. 𝑁" 
anger antalet elever som besvarade enkätfrågan i moment A och 𝑁#  anger antalet elever som besvarade 
enkätfrågan i moment C. Den fetmarkerade bokstaven anger vilket alternativ som är det korrekta svaret. 
 
Trots den framträdande ökningen av elever som angav det korrekta svaret, tyder 

resultaten på att vardagsföreställningarna till viss grad kvarstår. I moment C är det 19% 

som svarar att bussen utövar en större kraft på bilen är vad bilen utövar på bussen.  
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Kanske är det så att de elever som har kvar sin vardagsföreställning har uppfattat det 

som sagts under moment b som en bekräftelse på deras egen föreställning, att de ”hört 

det de vill höra”. Resultatet visar att elevernas intuition går emot Newtons lag, och att 

intuitionen i detta fal är starkare. Om eleverna vet att en bil blir krossad om den krockar 

med en buss, hur kan det då vara lika stora krafter som verkar mellan föremålen? Frågan 

om hur samtliga elever kan nås i undervisningen diskuteras i 6.1.2 föremål i rörelse.  

 
Resultaten från fråga 7 visar att det är vardagsföreställningen angående massa som 

dominerar. En större andel svar på alternativet att det endast är bussen som utövar 

någon kraft (alternativ d) hade kunnat väntas under moment A, detta alternativ skulle 

också visa vardagsföreställningen kring att objektet med störst massa utgör en större 

kraft. Dock har endast 7% av eleverna har svarat att det bara är bussen som utövar en 

kraft på bilen, och inte vice versa.  

 
5.5 Fråga 8 
 
På frågan om vilka krafter som verkar när en bil kör in i en parkerad bil var det 7% som 

svarade att det är lika stora krafter i båda riktningarna innan laborationen utfördes, en 

siffra som ändrades drastiskt efter laborationen då 79% svarade att så var fallet.  

 

Enkätsvaren från moment A visade att 53% av eleverna hade föreställningen om att 

bilen som är i rörelse påverkar den parkerade bilen med en större kraft än vad den 

parkerade bilen påverkar bilen som kör. Vid moment C har denna siffra sjunkit till 7% 

av eleverna.  
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Figur 2.5 Andelen elever som angivit de olika svarsalternativen före och efter laborationstillfället. . 𝑁" 
anger antalet elever som besvarade enkätfrågan i moment A och 𝑁#  anger antalet elever som besvarade 
enkätfrågan i moment C. Den fetmarkerade bokstaven anger vilket alternativ som är det korrekta svaret. 
 
 
Ökningen från 7% till 79% i alternativ e är en tydlig representation av hur många elever 

som efter moment B gått ifrån sina vardagsföreställningar till att förstå att hastighet inte 

är en faktor som påverkar hur mycket kraft som verkar mellan två föremål.  

 

Lika tydligt är resultaten i moment A att vardagsföreställningar existerar. Precis som 

Halloun och Hestnes (1985) studie, visar även denna undersökning att eleverna har 

uppfattningen att det föremål med höst hastighet påverkar ett annat föremål med en 

större kraft än vad det  hur mycket kraft ett föremål utövar. En föreställning som tycks 

vara möjlig att relativt enkelt upphäva om man utgår från den här studiens resultat. Det 

hade självklart varit önskvärt att 100%  av eleverna hade angivit alternativ e för fråga 8 i 

moment C. Vad som kan göras åt detta diskuteras vidare i avsnitt 6.1.2 föremål i rörelse.  

 
5.6 Övriga frågor 
 
Fråga 1, 2, 4, 5 och 6 var de  frågor som lades in i enkäten som avbrytande moment. 

Dessa behandlade inte krafter mellan två olika föremål utan togs bara som avbrytande 

frågor för att få eleverna att fokusera på olika moment inom fysik och inte bara vara 

fokuserade på Newtons tredje lag. Frågorna behandlade ändå fysik och fyra av dem 

handlade om vilka krafter som verkade på ett föremål. Då de här frågorna inte tillhör 

studiens huvudsakliga fokus kommer inte resultat diskuteras lika ingående som 

föregående frågor. Istället finns resultaten som en bilaga (Bilaga E).  
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Enkätens första fråga gäller vilken eller vilka krafter som verkar på en bok som ligger 

still på ett bord. Fråga 2 handlar om vilken bana ett föremål, som lossnar från ett 

flygplan, faller mot marken. Fråga 4 gäller en boll som kastas rakt upp i luften och 

vilken kraft som verkar på bollen då den når sitt högsta läge. Den femte frågan i enkäten 

beskriver hur en kula hänger i ett snöre, och frågan är vilken eller vilka krafter som 

verkar på kulan när den hänger i snöret. Fråga 6 handlar även den om boll, som i det här 

fallet slås framåt med ett tennisracket. Eleverna ska besvara vilka krafter som verkar på 

bollen då den inte längre är i kontakt med racketen.  

 

Dessa resultat har inte analyserats lika djupgående som de frågor som behandlat 

Newtons tredje lag. Värt att notera är ändå den stora skiftningen av svaren på fråga 4 

där 12% av eleverna (under moment A) svarade att det verkade en nedåtriktad och en 

uppåtriktad kraft på bollen (alternativ b), efter att moment B genomförts var det 57% av 

eleverna som svarade alternativ b. Denna ökning beror antagligen på att eleverna 

uppfattat Newtons tredje lag som att det alltid är två lika stora, men motriktade krafter 

som verkar. Eleverna tycks inte ha förståelsen för att lagen gäller mellan två föremål. 

Resultaten från både fråga 1 och fråga 5 visar en ökning till det rätta svaret, att det är 

lika stora och motriktade krafter som verkar objekten. I fråga 1 ökar andelen elever som 

anser att krafterna som verkar på boken är lika stora men motriktade från 56% till 88%. 

En liknande trend kan utläsas från resultaten i fråga 5 där andelen elever som anser att 

krafterna som verkar på kulan är lika stora men motriktade går från 41% till 69% av 

eleverna. Även om resultaten i fråga 1 och 5 visar att svarsfrekvensen ökar för det 

korrekta alternativet så tycks detta vara av en felaktig anledning. Likt resultaten från 

fråga 4 tycks det vara så att eleverna endast tagit till sig delar av Newtons lag. Det 

verkar som att ”lika stora men motriktade krafter” har fastnat, men att eleverna saknar 

en förståelse för att det gäller mellan föremål.  

 

Resultatet från fråga 1 och 5 speglar Yeo och Zadniks (2000) resonemang kring hur 

elever har en förståelse för vissa kontexter men saknar förståelse kring andra, även om 

det rör liknande situationer. Att det inte är lika stor andel av eleverna som svarar rätt på 

fråga 1 och 5 tyder på att fler elever har en förståelse för vilka krafter som verkar på ett 

föremål som är placerat på en plan yta, men att de inte ser hur detta kan överföras till att 

föremål är hängande. Eleverna har vissa svårigheter att se hur dessa två situationer hör 

ihop, annars borde det rimligen vara samma andel som svarar rätt på båda dessa frågor. 
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5.7 Utelämnade svar 
 
Vid moment A registrerades en enkät där eleven inte hade besvarat samtliga frågor. De 

utelämnade svaren var fråga 4, fråga 6 och fråga 8. Dessa tre frågor har en gemensam 

faktor, det är de enda frågorna i enkäten som saknar bilder. Detta är en möjlig förklaring 

till varför eleven ej besvarat dessa frågor. Texten kan kännas överväldigande eller 

svårförståelig, en bild hade kunnat underlätta att tolka texten. Kanske hade bilder gjort 

att eleven svarat på samtliga frågor. Då enkäterna fylldes i anonymt är det oklart om 

eleven deltog i moment B , därmed kan inget sägas om eleven svarade på frågorna i 

moment C. 

 
5.8 Bortfallsanalys 
 
Som tidigare nämnts var det en enkät som inte fyllts i fullständigt under moment A. 

Denna enkäts svar har registrerats i de frågor där eleven har svarat och helt räknats bort 

i de tre frågor där eleven lämnat tomma svar. 

 

Då enkäterna var anonyma valdes att registrera svar från samtliga elever som deltog. 

Med tanke på att varje klass besöktes vid två olika tillfällen blev följden att vissa elever 

endast deltog vid ett av tillfällena (på grund av sjukdom eller annan aktivitet). 

Majoriteten av eleverna var trots allt de samma. Alla som var närvarande fick besvara 

enkäten oavsett om man hade deltagit vid det första tillfället. Detta kan påverka 

resultatet till viss del, på det sättet att ett fåtal elever endast har svarat på vid det första 

tillfället, medans andra endast har svarat vid det andra tillfället. Med tanke på att det rör 

sig om en sådan liten andel valde jag att ändå räkna med alla ifyllda enkäter då resultatet 

inte kan påverkas märkvärt av detta.  

 

Anonymiteten i enkäten leder till att vissa möjligheter till analys förloras. Exempelvis är 

det inte möjligt att analysera hur en enskild elev har utvecklats under de olika 

momenten. Anledningen till att valet av anonym enkät är för att öka chanserna att 

eleverna skulle vilja delta samt med tanke på den tidsram som ligger till grund för 

undersökningen. Resultatet har istället analyserats utifrån eleverna som en helhet.   
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6 Diskussion  
Resultaten visar tydligt att de vardagsföreställningar som tidigare forskning belyst även 

existerade bland eleverna som ingick i urvalsgruppen. Nedan följer diskussion kring 

resultaten utifrån följande rubriker: Genomförande av laborationen och Föremål i 

rörelse. 

 
6.1.1 Genomförandet av laboration 
 

Under resultat och analys har enkäternas resultat stått i fokus, något bör även sägas om 

moment B då det är denna del som ligger till grund för resultaten i moment C. Som 

beskrivits i metoden blev eleverna slumpmässigt indelade i grupper, dessa grupper blev 

tilldelade olika laborationer. Efter att grupperna utförde sin laboration och diskuterat 

sina resultat inom gruppen återsamlades hela klassen. Varje grupp fick presentera sina 

resultat och vilka slutsatser som dragits. Resultaten för varje laboration skrevs upp på 

whiteboardtavlan så att eleverna fick en överblick av laborationerna. Därefter fick 

grupperna diskutera vilka slutsatser som kunde dras utifrån samtliga resultat. Efter att 

dessa slutsatser dragits skrev jag upp Newtons tredje lag på tavlan och kopplade den till 

gruppernas slutsatser.  

 

Då eleverna ombads att dra slutsatser utifrån de tre laborationernas resultat kom båda 

klasserna fram till att det var lika krafter som verkade mellan föremålen. Det märktes att 

flera av eleverna hade svårt att sätta ord på vad det faktiskt var som var lika. Många 

svarade ”de är lika mycket” men hade svårt att svara på frågan om vad det var som var 

lika stora. Flera grupper svarade även att likheten var att det ”åker åt två håll” men 

kunde inte heller beskriva vad det var som var riktat åt olika håll. Efter att jag 

presenterat Newtons tredje lag var ofta svaret ”som vi sa ju!” och  ”vi hade rätt”. 

Möjligen speglar detta att eleverna saknar begrepp och ord för att beskriva vad de har 

upptäckt. Det skulle även kunna vara en följd av att det är ett arbetssätt som de inte är 

vana vid. Att formulera en slutsats kan vara komplicerat, framförallt om eleverna inte 

har för vana att göra det. I helklass diskuterades sedan hur det som laborationerna visat 

var kopplade till lagen som precis presenterats. En diskussion som resulterade i stort 

engagemang hos eleverna som hade många tankar och funderingar. Framförallt om 

lagen alltid gällde och hur det kom sig att det kunde vara så. Olika scenarion 

diskuterades, exempelvis diskuterades vad som händer om en person puttar en annan så 
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hen ramlar eller vad som händer när man slår in en spik i väggen. Runt om i 

klassrummet observerade jag hur elever testade att luta sig motvarandra och släppa 

föremål mot bänken. Något som tydde på att diskussionerna väckte engagemang och att 

eleverna ville få en ännu tydligare bild om hur Newtons lag fungerar.  

 

Att eleverna var engagerade i diskussionen tror jag beror på att de hade mycket att 

relatera till. Dels hade de precis upplevt situationer där de påverkades av krafter, men  

även för att det är lätt att tänka sig in i situationer där krafter verkar. Elevernas 

engagemang tolkar jag som att upplägget av lektionen var passande för urvalsgruppen. 

Resultaten från moment C blir även en form av bekräftelse för att eleverna tog till sig 

delar av det jag sagt.  Även om en resultaten tyder på en lyckad utförd lektion bör man 

ändå ha i åtanke att det jag sa till eleverna antagligen påverkade elevernas resultat. Detta 

var jag medveten om och var därför noga med att inte ta upp exempel som var av 

samma karaktär som de frågor enkäten behandlade. Trots detta är det klart att elevernas 

svar till viss del påverkas av vad jag säger, vilket inte behöver vara något negativt. Den 

stora frågan är om eleverna tog till sig det jag sa och om upplevelserna och 

diskussionerna resulterar i att eleverna förstår Newtons lag. För att mäta detta på bästa 

sätt skulle det vara önskvärt att, efter ett par veckor, återkomma till eleverna och be dem 

fylla i enkäten igen. Antingen samma enkät, eller en ny enkät som behandlar samma 

områden. Tyvärr ger inte tidsramen för denna studie möjlighet till detta, och jag lämnar 

det som ett förslag på en utveckling.  

 

6.1.2 Föremål i rörelse 
 
Som nämnts under avsnittet resultat och analys, bekräftar denna undersökning de 

vardagsföreställningar som nämnts i tidigare forskning. Resultaten visade tydligt att 

vardagsföreställningen kring dominanta objekt, som Brown (1989) belyst, även 

exciterade bland urvalsgruppen.  

 
En del vardagsföreställningar kvarstod kring föremål i rörelse. Detta trots att eleverna 

har upplevt och diskuterat fenomen med krafter och rörelser. En förklaring kan ligga i 

det Yeo och Zadnik (2000) skriver om; att elever har svårt att se kopplingen mellan 

olika kontexter. Detta kan ligga till grund för att resultatet ser ut som det gör. Således 

bör tankar om hur detta motverkas diskuteras. Hur kan lärare få elever att förstå hur en 

lag som gäller i en kontext även gäller i en helt annan kontext? Troligen behöver de 



  
 

29 

elever som inte svarat att krafterna är lika stora uppleva ännu fler kontexter där Newtons 

tredje lag gäller, för att förstå att den alltid  gäller när två föremål påverkar varandra.  

 

Genom att använda olika mätverktyg under laborationen hade krafterna kanske blivit 

mer påtagliga för vissa elever. Att se hur två olika dynamometrar visar lika stor kraft 

även om en person drar någon på en skateboard, kanske ger eleverna möjlighet att 

konkretisera kraftkonceptet ytterligare och på vis bli av med vardagsföreställningen om 

att den som drar utövar mer kraft. En annan möjlighet för att få dessa elever att få en 

förståelse för Newtons tredje lag skulle vara om eleverna gavs möjlighet att diskutera 

valda delar ytterligare. Exempelvis genom att ge dem tankeexperiment, eller att dela in 

eleverna i mindre grupper och  be dem diskutera sina svar av enkäten. Möjligen skulle 

dessa diskussioner bidra till att eleverna skulle lära sig att knyta an till ett sammanhang 

och därmed få en förståelse för Newtons tredje lag.  
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7 Slutsatser 
I den här studien ställdes två forskningsfrågor, vilka formulerades som följande:  

 

• Vilka är fysikelevernas vanligaste vardagsföreställningar kring situationer där 

Newtons tredje lag är relevant? 

 

• I vilken utsträckning hjälper laborationer och diskussioner att vända elevernas 

vardagsföreställningarna till den vetenskapliga synen? 

 

Jag har ovan svarat på dessa genom att mäta elevers resultat i en enkät med frågor om 

begreppet kraft. Efter att eleverna besvarat enkäten genomfördes en laboration där 

eleverna fick laborera med kraft och motkraft för att sedan diskutera sina upplevelser. 

Därefter besvarade eleverna enkäten en gång till för att på så sätt kunna jämföra om 

eleverna ändrat sina vardagsföreställningar. 

 

Resultaten visar att de vanligaste vardagsföreställningarna bland eleverna rörde föremål 

som var dominanta i en given situation och deras verkan på ett annat föremål. Elevernas 

vardagsföreställningar gällde både föremål med olika massa och olika hastighet, och 

stämde där med överens  med vad tidigare forskning visat. Enkätsvaren i moment C 

visade på att dessa vardagsföreställningar reducerades efter att eleverna deltagit i 

laborationstillfället.  

 

Då den här studien bygger på ett begränsat urval måste det till ytterligare forskning för 

att verifiera slutsatserna. Sådan forskning skulle exempelvis kunna fokusera på att 

undersöka hur olika laborationsmodeller påverkar elevernas förståelse för Newtons 

tredje lag. Möjligen kan man utgå från denna studie, men lägga in ännu en 

enkätundersökning direkt efter att eleverna utfört laborationen, innan 

helklassdiskussionen. På detta sätt skulle ytterligare slutsatser kunna dras kring vilken 

del av lektionen det är som spelar störst roll för att elevernas vardagsföreställningar ska 

reduceras. Andra möjliga vägar att följa upp resultaten är att intervjua eleverna efter att 

de fyllt i enkäterna för att få en förklaring till hur de tänkt när de svarat. Troligen skulle 

en sådan metod resultera i en djupare förståelse för vad det är som gör att eleverna 

släpper sina vardagsföreställningar och lär sig hur Newtons tredje lag fungerar. Man kan 
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också tänka sig att komplettera med vidare studier av flera olika skolor. Att jämföra 

resultatet bland elever i samma årskurs men på olika skolor skulle innebära ett bredare 

svarsmaterial och troligen skulle andra vardagsföreställningar uppmärksammas.  
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Bilagor 

Bilaga A -Enkät 
Frågor om fysikämnet 

 

Kön	:		 o	Tjej		 o	Kille		 o	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. 
 
 

 
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 
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stolarna.  
 
Under den tiden då Svea skjuter ifrån, men fortfarande berör Igor så 
gäller att;   
 

a) Ingen utövar en 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 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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Bilaga B –Laboration 1 
 

Laboration om krafter med kundvagnar. 
 

Kraft är ett begrepp som vi ofta möter inom fysiken. En kraft kan beskrivas som något 
som antingen trycker eller drar på ett föremål. I denna laboration ska ni få studera 
vissa krafter för att sedan diskutera de frågor som ni finner längre ner på detta papper. 
 
Material 
 

• 2	st	Kundvagnar/	kontorsstolar	
• Rep	
• Mobil/	iPad	
• Måttband		
• Tejp	(för	markering)	

 
 
Instruktion 

Placera en person i varje kundvagn/kontorsstol en bit ifrån varandra. Personerna håller i 

varsin ände av ett rep.  Markera med hjälp av tejpbitar var respektive kundvagn/ 

kontorsstol startar. Bestäm vem av personerna som ska dra i repet och vem som ska 

hålla repet stilla. Det är viktigt att anpassa kraften i repet så att personerna INTE 

krockar. Filma händelsen i slowmotion. Efter att ena personen har dragit i repet ska ni 

markera var de båda kundvagnarna/kontorsstolarna stannade. Mät ut avstånden från 

start-positionen till slut-positionen och anteckna avstånden.  

 

Byt sedan roller inom gruppen och utför övningen en gång till.  

 

 
Diskutera 
Titta på era inspelade filmer och diskutera följande frågor.  
 

• Vad	händer?	Och	varför	händer	det?	
• Vilken	riktning	har	den	kraft	som	personen	som	drar	i	repet	skapar?	
• Hittar	ni	något	samband	när	de	gäller	de	avstånd	som	ni	mätt	upp?		
• Varför		flyttar	sig	båda	personerna	när	det	bara	är	en	som	drar?	
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Bilaga C –Laboration 2 
 

Laboration om krafter med skateboards. 
 

Kraft är ett begrepp som vi ofta möter inom fysiken. En kraft kan beskrivas som något 
som antingen trycker eller drar på ett föremål. I denna laboration ska ni få studera 
vissa krafter för att sedan diskutera de frågor som ni finner längre ner på detta papper. 
 
Material 
 

• 2	st	skateboards		
• Mobil/iPad	
• Måttband		
• Tejp	(för	markering)	

 
 
Instruktion 
Placera skateboardarna mittemot varandra, med en person på varje. Märk ut med tejp 

var respektive skateboard startar. Bestäm vem av personerna som ska putta och vem 

som bara ska hålla emot innan ni börjar. Filma händelsen i slowmotion. Efter att ena 

personen har puttat ska ni markera var de båda skateboardarna stannade.  Mät ut 

avstånden från start-positionen till slut-positionen och anteckna avstånden.  

 

Byt roller inom gruppen och utför övningen en gång till.  

 

 
Diskutera 
Titta på era inspelade filmer och diskutera följande frågor.  
 

• Vad	händer?	Och	varför	händer	det?	

• Vilken	riktning	har	den	kraft	som	personen	som	puttar	skapar?	

• Hittar	i	något	samband	när	de	gäller	de	avstånd	som	ni	mätt	upp?		
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Bilaga D- Laboration 3 
 

Laboration om krafter med ballonger. 
 

Kraft är ett begrepp som vi ofta möter inom fysiken. En kraft kan beskrivas som något 
som antingen trycker eller drar på ett föremål. I denna laboration ska ni få studera 
vissa krafter för att sedan diskutera de frågor som ni finner längre ner på detta papper.  
 
Material 
 

• Ballong	
• Sugrör	
• Snöre	
• Mobil/	iPad	

 
Instruktion 

Trä snöret genom sugröret. Blås upp ballongen och håll för öppningen så att ingen luft 

kommer ut, KNYT INTE!  Tejpa sedan fast ballongen på sugröret så att öppningen på 

ballongen är i samma riktning som sugrörets öppning. Filma händelsen i slowmotion. 

Spänn snöret och släpp öppningen på den uppblåsta ballongen.  

Upprepa samma procedur men den här gången blåser ni bara upp ballongen så den är 

ungefär hälften så stor som innan.  

 
Diskutera 
Titta på era inspelade filmer och diskutera följande frågor.  
 

• Vad	händer?	Och	varför	händer	det?	

• Vilken	riktning	har	luften	när	den	åker	ur	ballongen?	

• Åt	vilket	håll	rör	sig	ballongen?	Varför?	

• Vad	var	skillnaderna	mellan	första	och	andra	gången	ni	utförde	uppgiften?	

• Vad	var	likheterna?	Finns	det	något	samband	mellan	storleken	på	ballongen	

och	sträckan	den	färdas?	Om	ja,	vad	beror	det	på?	
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Bilaga E- Resultat för övriga frågor 
 

Sammanställning av resultat från enkätens övriga frågor 
 

 
 
 
Fråga 1 
 

 
𝑁" anger antalet elever som besvarade enkätfrågan i moment A och 𝑁#  anger antalet elever som 
besvarade enkätfrågan i moment C. Den fetmarkerade bokstaven anger vilket alternativ som är det 
korrekta svaret. 
 
 
 
 
Fråga 2 
 

 
𝑁" anger antalet elever som besvarade enkätfrågan i moment A och 𝑁#  anger antalet elever som 
besvarade enkätfrågan i moment C. Den fetmarkerade bokstaven anger vilket alternativ som är det 
korrekta svaret. 
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Fråga 4 
 

 
𝑁" anger antalet elever som besvarade enkätfrågan i moment A och 𝑁#  anger antalet elever som 
besvarade enkätfrågan i moment C. Den fetmarkerade bokstaven anger vilket alternativ som är det 
korrekta svaret. 
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Fråga 5  
 

 
𝑁" anger antalet elever som besvarade enkätfrågan i moment A och 𝑁#  anger antalet elever som 
besvarade enkätfrågan i moment C. Den fetmarkerade bokstaven anger vilket alternativ som är det 
korrekta svaret. 
 
 
 
Fråga 6  
 

 
𝑁" anger antalet elever som besvarade enkätfrågan i moment A och 𝑁#  anger antalet elever som 
besvarade enkätfrågan i moment C. Den fetmarkerade bokstaven anger vilket alternativ som är det 
korrekta svaret. 
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