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     Antal sidor: 22 

___________________________________________________________________________ 

Ett stort antal studier har visat att samma vardagsuppfattningar om fysikfenomen är 

återkommande bland studenter i olika länder och på olika utbildningsnivåer. Newtons 

tredje lag är bland det mest utmanande att förstå i fysikens innehåll. Syftet med denna 

litteraturstudie är att jämföra vad studier visat om svårigheter med att förstå Newtons 

tredje lag och forskningsfrågorna är: Vilka faktorer påverkar förståelsen för Newtons 

tredje lag? Hur har dessa faktorer påverkat förståelsen och vad har det haft för 

konsekvenser? Artiklarna som ligger till grund för resultatet har tagits fram med hjälp 

av en systematisk informationssökning och en urvalsprocess med bestämda 

inkluderingskriterier. I materialanalysen framträdde tre faktorer som påverkar 

förståelsen av N3 (Newtons tredje lag) och vi har valt att benämna dessa som naiva 

uppfattningar, kontext och språk. Dessa faktorer ledde till svårigheter med att 

identifiera N3-kraftparet - kraft och motkraft - samt att skilja N3-kraftparet från 

jämviktskrafter. Studierna visade även att människors uppfattningar inte 

överensstämde med den vetenskapligt accepterade idén om N3, utan att de istället 

uppfattade en ojämlikhet mellan krafterna på det ena eller andra sättet. 

Litteraturstudiens resultat diskuteras i relation till undervisning och styrdokument. 

___________________________________________________________________________ 

Sökord: Newtons tredje lag, kraft, uppfattningar, svårigheter, förståelse 
___________________________________________________________________________ 
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1. Inledning 

Många elever kämpar med att förstå skolämnet fysik. En anledning kan vara att deras 

vardagsuppfattningar inte överensstämmer med fysikens koncept och principer, vilket 

ger upphov till starka kontraster genom hela skolgången (Duit, Schecker, Höttecke & 

Niedderer, 2014, s. 434). Vygotskij menade att elevers vardagsspråk och de 

vetenskapliga begreppen skiljer sig åt genom att de sistnämnda är mer systematiska 

och generella (Andersson, 2008a, s. 26). Dock var Vygotskij övertygad om att mötet 

mellan vardagliga och vetenskapliga begrepp i skolans undervisning, kunde bidra till 

att utveckla elevernas abstraktionsförmåga och teoretiska insikt. 

     Ett av fysikens områden är den klassiska mekaniken som behandlar hur kraft och 

rörelse appliceras på kroppar (McCall, 2011, s. 1). Mekanikens betydelse kan knappast 

överdrivas då den varit grundläggande för utvecklingen av fysik och kanske all annan 

naturvetenskap (Crowe, 2007, s. 1). Crowe betonar att denna kunskap har skapats, 

utvecklats och förbättras under lång tid och för att kunna uppskatta dessa bedrifter är 

det viktigt att inse att de inte har kommit färdigpaketerade. Kanske är det inte så konstigt 

att det är svårt för elever och studenter att tillägna sig detta innehåll som tagit mer än 

två tusen år att förfina. Newton formulerade teorier om mekaniken och beskrev dessa 

med sina rörelselagar. Trots att Einstein senare utvecklade teorierna ytterligare kan 

fysiker än idag använda dem till 99,9 % av tiden (McCall, 2011, s. 2).  

     Det Newton beskrev i rörelselagarna står i konflikt med människors 

vardagsuppfattningar (Viennot, 2002, s. 41) och ett stort antal studier har visat att 

dessa vardagsuppfattningar återfinns bland studenter i olika länder och på olika 

utbildningsnivå, ända upp till universitetet (Angell et.al, 2011, s. 275). McCall (2011, 

s. 49) menar att Newtons tredje lag är den mest missförstådda lagen inom fysiken. 

     Krafter, rörelser och rörelseförändringar är en del av kursplanen i fysik genom hela 

grundskolan (Skolverket, 2018, s. 23). En del av fysiklärarens ämnesdidaktiska 

kunskaper bör vara att förstå vad som försvårar elevers lärande och hur det påverkar 

undervisningsinnehållet. Därför diskuteras resultatet av analysen i relation till 

undervisning och styrdokument. Syftet med detta arbete är att jämföra vad studier visat 

om elevers svårigheter med att förstå Newtons tredje lag. Metoden är en litteraturstudie 

där 11 tidskriftsartiklar och en översiktsartikel analyserats.  
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2. Bakgrund 

2.1 Kraftbegreppet 

Till vardags används kraft i olika betydelser: gröt till frukost ger kraft att orka dagen, mörk 

choklad har en kraftig smak eller onda krafter verkar i samhället. Inom fysiken är kraft en 

fysikalisk storhet som har en central betydelse i mekaniken (Jansson, Grahn & Enelund, 

2018, s. 12). Mekaniken är ett av fysikens huvudområden och kan sägas vara ”läran om 

materiella system, i dagligt tal ofta benämnda kroppar, i vila eller rörelse under inverkan 

av krafter” (ibid. s. 9). 

     I en fysiklärobok exemplifieras kraft som något som håller ihop materia och som kan 

ändra form, fart och rörelseriktning på något (Monthan, 2015, s. 89). I ett annat exempel 

ses kraft som något som tenderar att ändra rörelsen hos ett objekt och att krafter orsakar 

linjära rörelser (Nave, 2014). Vidare är den nuvarande förståelsen är att det finns fyra 

fundamentala naturkrafter: gravitationskraft, svag kärnkraft, stark kärnkraft och 

elektromagnetisk kraft. Newton klassiska mekanik beskriver krafter under vardagliga 

omständigheter och kan inte appliceras i extremfall. Dessa behandlas i kvantmekaniken.  

     Enligt Feynman (Feynman, Leighton & Sand1, 1989, s. 2:1, 12:1-3) går det inte att 

skapa en exakt definition av kraft då naturen är alldeles för komplex och dess fenomen inte 

kan beskrivas på ett enkelt sätt. Han jämförde den grundläggande fysiken med ett pussel 

som visar hur naturen fungerar men att ingen vet om det finns några yttre ramar eller ett 

förutbestämt antal bitar. Han betonade dock att en av de viktigaste egenskaperna hos kraft 

är att dess ursprung är materiell. 

 

I det här arbetet intresserar vi oss för den klassiska mekaniken, som undervisas i 

grundskolan och där ingår gravitationskraft samt elektromagnetisk kraft. Gravitationskraft 

kallas också tyngdkraft och innebär att två kroppar påverkar varandra med en kraft oavsett 

avstånd och den blir starkare ju närmare kropparna är varandra (Jansson et al. 2018, s. 13). 

Detta sker på minsta möjliga nivå genom att kroppars partiklar attraheras av varandra. Tack 

vare denna kraft stannar planeterna kvar i sina omloppsbanor runt solen och vi människor 

stannar kvar på jorden.  

                                                      
1 Boken bygger på Feynmans föreläsningar, vilka sammanfattades och utgavs av Leighton & Sand, efter Feynmans 

död. 
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     När två kroppar är i nära kontakt påverkar de varandra med elektromagnetisk kraft 

genom de elektriskt laddade partiklar som finns i kropparnas ytskikt (ibid. s. 13). Detta 

kallas kontaktkrafter och exempel på det är en lampa som utsätts för kontaktkraft från linan 

den hänger i eller en låda som glider eller vilar på ett lutande plan och påverkas av 

kontaktkraften från planet (friktionskraft). Vid kontakt mellan två föremål uppstår 

normalkraft och den hindrar dessa föremål från att tränga in i varandra (Östklint, Johansson 

& Anderberg, 2012, s. 95). Normalkraften är också den kraft som hindrar dig från att 

sjunka genom golvet. 

2.2 Newtons tredje lag 

I det dagliga livet uppfattas materian i vår omvärld som både i vila och i rörelse 

(Andersson, 2008b, s. 1). Saker och ting står stadigt på marken, människor promenerar, 

regn faller, luften flyttar sig och jorden roterar runt solen. Hur rörelse fungerar har 

sysselsatt naturvetare och filosofer i över två tusen år, från Aristoteles till dagens fysiker. 

Den idé om rörelse som formulerades av Newton på 1600-talet är en hörnsten i mekaniken 

och dess kärna är de tre lagarna (ibid. s. 2): 

 

NEWTONS FÖRSTA LAG 

Varje kropp förblir i vila eller rörelse med konstant fart längs en rät linje om 

den inte påverkas av en obalanserad kraft. 

 

NEWTONS ANDRA LAG 

F = m*a. F betecknar kraft, m massa och a acceleration. 

 

NEWTONS TREDJE LAG 

Om en kropp påverkar en annan med en given kraft, återverkar den senare 

kroppen på den förra med en lika stor men motsatt riktad kraft. 

 

Viktiga principer för N3 (Newtons tredje lag) 

Det centrala i Newtons tredje lag är att krafter uppkommer i interaktionen mellan två 

olika kroppar (objekt) och det finns åtminstone fem principer som är viktiga (Brown & 

Clement, 1987, s. 99): 

1) En kropp kan inte erfara kraft i isolation. Det kan inte finnas en kraft på kropp A utan 

en kropp B som utövar kraften. 

2) Kropp A i isolation kan inte utöva kraft, utan att det också finns en kropp B som utövar 

en kraft på kropp A. 
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3) När två kroppar interagerar är krafterna alltid lika stora, från A till B och från B till A. 

4) Krafterna i kraftparet uppkommer och upphör exakt samtidigt, även om den ena upplevs 

mer aktiv. Till exempel utövas lika stor kraft åt båda håll när ett bowlingklot träffar en 

kägla. 

5) I interaktionen mellan två kroppar, är kraften från A till B i exakt motstående riktning 

som från B till A. 

 

Kraftparet 

Den tredje lagen beskriver att krafter alltid förekommer parvis och det kan exemplifieras 

på följande sätt: om du pressar en sten med handen, så pressas också handen av stenen 

(Andersson, 2008b, s. 3). I analysmaterialet förekommer de engelska begreppen: the third 

law force pair och action and reaction och i det här arbetet används de svenska 

översättningarna: kraftparet, N3-kraftparet och kraft och motkraft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 1. Illustration av N3-kraftpar (kraft och motkraft). Dessa krafter är alltid av samma natur. Här; normalkraft 

respektive gravitationskraft. De uppstår när två kroppar interagerar. 



5 
 

Jämviktskrafter 

N3-kraftparet blandas ofta ihop med jämviktskrafter (Low & Wilson, 2017b; Zhou, 

Zhang & Xiao, 2015). Därför förklaras här vad detta begrepp innebär (McCall, 2011, s. 

4): Föreställ dig en bok som ligger på ett bord. Boken påverkas av två krafter, jordens 

gravitationskraft på boken och bordets normalkraft på boken. Dessa två krafter är exakt 

lika stora eftersom boken ligger stilla. De två krafterna är jämviktskrafter och 

nettokraften2 på boken är noll. Hade gravitationskraften på boken varit större än 

normalkraften som bordet utövar, hade bordet rasat ihop för att krafterna inte var 

jämlika. Eftersom de två krafterna i exemplet är lika stora blandas de ofta ihop med 

kraftparet då N3 beskriver att alla krafter är lika stora, men kraft och motkraft 

(kraftparet) uppkommer i interaktionen mellan två kroppar och verkar på ”varsin 

kropp”. Således kan inte båda verka på boken. I exemplet med boken är kraftparen: 

bokens gravitationskraft/jordens gravitationskraft och bordets normalkraft/bokens 

normalkraft. Jämviktskrafter verkar på samma kropp och kan bestå av två eller flera 

krafter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
2 Om nettokraften är noll, innebär det att alla krafter som verkar på objektet tar ut varandra, och att dess rörelse inte 

förändras. 

Figur 2. Illustration av jämviktskrafter som i det här fallet utgörs av normalkraft och gravitationskraft. 
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2.3 Newtons lagar i kursplanen i fysik 

Enligt kursplanens kommentarmaterial är fysikundervisningens syfte att ge eleverna 

möjlighet att utveckla förtrogenhet med fysikaliska begrepp, modeller och teorier samt 

förståelse för hur de formats tillsammans med erfarenheter från undersökningar av 

omvärlden (Skolverket, 2017, s. 8). Utgångspunkten för teorierna har ofta tagits i 

vardagliga iakttagelser som efterhand utvecklas till alltmer förfinade förklaringsmodeller.  

 

Undervisning om krafter, rörelser och rörelseförändringar ska ske med en progression 

genom hela grundskolan. I de lägre åldrarna är innehållet konkret och elevnära för att sedan 

bli mer abstrakt och erbjuda vidare utblickar allteftersom eleverna blir äldre (ibid. 2017, s. 

18).  

     I årskurs 1–3 handlar kunskapsområdet ”Kraft och rörelse” om fysikaliska fenomen 

som eleverna kan uppfatta genom sina sinnen i lek och rörelse. Begreppen tyngdkraft, 

friktion, balans, tyngdpunkt och jämvikt införs efterhand med hjälp av olika aktiviteter. Det 

kan till exempel handla om att testa vad som ger bäst glid i rutschkanan: galonbyxor eller 

jeans? I andra fall kan “att stå på ett ben”, gunga och cykla vara utgångspunkten för 

utforskande och lärande (ibid. s. 13-14).  

     Även i årskurs 4–6 ska eleverna använda sina sinnen när de möter innehållet Krafter 

och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas. Genom utvecklad 

förtrogenhet kan de urskilja kraft som något som gör det möjligt att beskriva vardagliga 

fenomen exempelvis, varför de ramlar framåt över cykeln om man tvärbromsar. När 

eleverna lämnar årskurs nio ska de kunna använda denna kunskap för att resonera kring 

hur rörelseförändringar påverkas av krafters riktning och storlek. På ett systematiskt sätt 

ska de kunna undersöka krafter, rörelser och rörelseförändringar och dra slutsatser med 

koppling till fysikens begrepp, modeller och teorier (ibid. s. 23). 

 

Vetenskapliga upptäckter inom fysikens område har förändrat människors livsvillkor och 

sättet att se på världen (ibid. 2017, s. 26). För att motivera eleverna och visa på relevansen 

av fysikämnet lyfts upptäckterna och det historiska perspektivet fram i kursplanen. Detta 

syftar också till att ge eleverna förståelse för skillnaden på naturvetenskapens sätt att förstå 

och skildra omvärlden från andra beskrivningar, såsom religiösa. 
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna litteraturstudie är att jämföra vad studier visat om svårigheter med att 

förstå Newtons tredje lag. Detta syfte vill vi uppfylla genom att besvara följande frågor: 

 

 Vilka faktorer påverkar förståelsen för Newtons tredje lag? 

 Hur har dessa faktorer påverkat förståelsen och vad har det haft för 

konsekvenser? 
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4. Metod 

Den här litteraturstudien är baserad på internationell vetenskaplig forskning inom 

ämnesområdet. Materialet som utgör grunden för analysen har plockats fram med hjälp av 

en systematisk litteratursökning. Sökprocess och analysmetod beskrivs i detta kapitel. 

4.1 Informationssökning 

Inledningsvis gjordes en förberedande sökning för att identifiera vilka begrepp som 

används i vetenskapliga publikationer gällande elevers uppfattningar om 

kraftbegreppet och N3 (Newtons tredje lag). Ett flertal begrepp framkom: “naive 

ideas”, “misconceptions”, “knowledge structures” och “commonsense beliefs”. 

Denna stora variation föranledde en bred systematisk sökning där dessa begrepp 

uteslöts för att undvika begränsning i sökträffar. För att hitta relevant material enligt 

riktlinjerna (internationell vetenskaplig forskning) gjordes sökning på engelska med 

kriteriet peer reviewed. Vidare användes fraseringstecken (”…”), trunkering (*) samt 

kombinationsoperatorerna AND och OR för att inkludera alla ordformer samt få 

relevanta träffar utefter frågeställningar och syfte (se kapitel 3). Den systematiska 

informationssökningen gjordes i tre databaser och kompletterades med kedjesökning 

(se figur 4).  

 

Databaserna som användes var ERIC (the Education Resource Information Center), 

Web of Science och PsycINFO. ERIC är en databas som innehåller publikationer som 

alla berör utbildning, därför utelämnades sökord som ”school”, ”education” eller 

”student”. Web of Science och PsycINFO har ett mer generellt innehåll och därför 

inkluderades sökord kopplade till utbildning.  

 

 

 

 

  

 ERIC: ”newton* third law” OR “third law”  

 Web of Science och PsycINFO: "third law" AND (teach* OR educat* OR school* OR 

student*) 

Figur 3. Söksträngar som användes i databassökningen. 
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Databassökningen gav totalt 145 träffar vilka relevansgranskades utifrån titel, abstrakt och 

sammanfattning med inkluderingskriterierna: Är studien inriktad på N3? Vidare Innehåller 

studiens resultat något om vilka uppfattningar elever/studenter har om N3? ELLER 

Innehåller studiens resultat något om anledningar till varför elever/studenter har svårt att 

förstå N3? Kvar blev totalt 24 träffar. Nästa steg var att relevansgranska dessa utifrån 

fulltext med samma inkluderingskriterier som ovan, vilket resulterade i 10 återstående 

träffar. En kompletterande kedjesökning gjordes och då hittades ytterligare två artiklar som 

var citerade i flera av de resultat vi fick (Hestenes, Wells & Swackhamer, 1992; Terry & 

Jones, 1986). Dessa utgör tillsammans med de 10 träffarna från databassökningen, det 

slutgiltiga material på 12 vetenskapliga publikationer som denna litteraturöversikt bygger 

på (se tabell 1 och bilaga). 

 

 

    ”newton* third law” OR “third law”  

  ”third law” AND 

(teach* OR educat* OR school* OR student*) 





Figur 4. Informationssökningsprocessens olika steg. 
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Tabell 1. Översikt över det insamlade materialet. 

Författare 

 

År 

 

Titel 

 

Publikationstyp 

 

Bao, Hogg & 

Zollman 

 

2002 Model analysis of fine structures of student 

models: An example with Newton’s third  

Law 

 

Tidskriftsartikel  

Bayraktar 

 

 

2009 Misconceptions of Turkish Pre-Service 

Teachers about Force and Motion 

 

Tidskriftsartikel 

Brown & 

Clement 

 

1987 Misconceptions concerning Newton’s law of 

action and reaction. The underestimated 

importance of the third law 

 

Konferensbidrag 

Hestenes, Wells 

& Swackhamer. 

 

1992 Force Concept Inventory 

 

Tidskriftsartikel  

Low & Wilson. 

 

 

2017 The role of competing knowledge structures in 

undermining learning: Newton's second and 

third laws 

 

Tidskriftsartikel  

Low & Wilson. 

 

2017 Weight, the Normal Force and Newton’s Third 

Law: Dislodging a Deeply Embedded 

Misconception 

 

Tidskriftsartikel  

Montanero, 

Suero, Perez & 

Pardo 

 

2002 Implicit Theories of Static Interactions 

between Two Bodies 

Tidskriftsartikel 

Scott, 

Schumayer & 

Gray 

 

2012 Exploratory Factor Analysis of a Force 

Concept Inventory Data Set 

 

Tidskriftsartikel  

Terry & Jones 

 

 

1986 Alternative frameworks: Newton’s third law 

and conceptual change 

 

Tidskriftsartikel 

White 

 

2006 The Causal Asymmetry 

 

Översiktsartikel 

 

Wilson & Low 

 

 

2015 "On Second Thoughts ...": Changes of Mind as 

an Indication of Competing Knowledge 

Structures 

 

Tidskriftsartikel 

Zhou, Zhang & 

Xiao 

 

2015 Students' Understanding on Newton's Third 

Law in Identifying the Reaction Force in 

Gravity Interactions 

 

Tidskriftsartikel 
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4.2 Materialanalys 

I relevansgranskning och urval framträdde faktorer som påverkade förståelsen för N3. 

Dessa benämnde vi naiva uppfattningar, kontext och språkets roll. För att kunna jämföra 

likheter och skillnader mellan resultaten tillämpades närläsning där studiernas resultat 

färgkodades med en färg för respektive faktor. Dessa noterades i översiktdokumentet (se 

bilaga). I översiktsdokumentet finns arbetets frågeställningar (se kapitel 3) med som 

kategorier för att kunna jämföra studiernas resultat i förhållande till de övriga. Under 

läsningens gång uppdaterades översikten även med de begrepp som forskarna använde för 

att kunna se om några var gemensamma för de olika studierna. För att värdera källornas 

tillförlitlighet användes hänvisat protokoll för kvalitetskriterier (R. Dinu, personlig 

kommunikation, Ping Pong, 21 januari, 2019). 

4.3 Metoddiskussion 

Informationssökning 

Arbetets begränsade omfattning påverkade möjligheten att göra en heltäckande översikt av 

ämnesområdet. Sökningen gjordes i tre databaser och resulterade i 12 träffar. Hade fler 

databaser använts hade fler källor påträffats. I bearbetningen av materialet framkom det att 

det finns fler relevanta studier som inte kom med i den systematiska sökningen. De faktorer 

som kan ha påverkat är: valet av söksträngar, antalet databaser samt bristande erfarenhet 

och rutin. Arbetet syftar till att jämföra elevers förståelse för Newtons tredje lag, dock har 

det funnits en förförståelse om att det finns många faktorer som försvårar. Sökord 

motsvarande ”svårigheter” uteslöts vilket borde ha förhindrat att studierna enbart 

innefattade detta. 

Materialanalys 

Vår erfarenhet från fysikundervisning samt utbildning till fysiklärare för årskurs 4-6 gav 

oss insikt om att kraftbegreppet och Newtons lagar är ett utmanande ämnesområde. Vi 

avsatte därför mycket tid och fokus på att säkerställa att vi förstått det fysikaliska innehållet 

och den vetenskapligt accepterade beskrivningen av Newtons tredje lag. Detta skedde 

genom samtal med handledare och studier av facklitteratur. Under analysens gång lästes 

materialet upprepade gånger och följdes upp av sammanfattande diskussioner för att 

upptäcka brister i vår förståelse. Med det sagt är vi inga fysiker och det kan ha påverkat 

hur vi tolkat studiernas resultat.  
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5. Resultat 

5.1 Faktorer som påverkar förståelsen av Newtons tredje lag 

I materialanalysen framträdde tre faktorer som påverkar förståelsen av N3 (Newtons tredje 

lag) och vi har valt att benämna dessa: naiva uppfattningar, kontext och språk. Nedan 

presenteras faktorerna först övergripande och sedan mer detaljerat i avsnitt 5.2–5.4. Där 

beskrivs även hur dessa visat sig leda till svårigheter när studenter applicerar N3 på 

problemlösning i fysikämnet eller när människor resonerar om krafter. 

      I litteraturen är begreppen naiva uppfattningar, missuppfattningar och alternativa 

uppfattningar vanliga benämningar på elevers egen förståelse kring vetenskapliga 

fenomen (Höst & Schönborn, 2019). Deras förståelse grundar sig i tidigare erfarenheter 

men avviker från den vetenskapligt accepterade förklaringen. I det här arbetet används 

begreppen naiva uppfattningar och uppfattningar. De naiva uppfattningar som framkom i 

materialet var: ”objekt har kraft som naturlig eller förvärvad egenskap”, ”kraften blir större 

desto starkare, tyngre, snabbare eller mer aktivt objektet är” (Bayraktar, 2009; Brown & 

Clement, 1987; Hestenes et al. 1992) samt ”en ojämlik syn på kraft och motkraft” (White, 

2006). 

     Vidare visade studier att gravitation, hastighet, massa, acceleration, “pushing” och 

statisk jämvikt utgör sammanhang där studenters förmåga att applicera N3 på ett korrekt 

sätt varierar (Bao, Hogg & Zollman, 2002; Terry & Jones, 1986; Zhou et al. 2015). Andra 

studier visade dessutom att kunskap om N1 och N2 (Newtons första och andra lag) 

påverkar förståelsen av N3 (Low & Wilson, 2017a, 2017b; Scott, Schumayer & Gray, 

2012; Wilson & Low 2015). I arbetet benämns dessa sammanhang som kontexter. 

     Slutligen framkom i flera studier att språket är en påverkande faktor (Wilson & Low, 

2015, 2017a; White, 2006; Bayraktar, 2009). Signalord, formuleringar och generell 

språkutveckling påverkar förståelsen av N3 på olika sätt. 

 

5.2 Hur påverkar naiva uppfattningar förståelsen av N3? 

Med hjälp av flervalstest har det i flera studier kartlagts att en vanlig naiv uppfattning 

bland studenter är att objekt har kraft som naturlig eller förvärvad egenskap (Bayraktar, 

2009, s. 287; Brown & Clement, 1987, s. 100; Hestenes et.al, 1992, s. 143-144). Vidare 
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har studierna visat att de tror att kraften blir större desto starkare, tyngre, snabbare eller 

mer aktivt objektet är. Det har kallats dominansprincipen (Hestenes et.al, 1992).  

     Brown och Clement (1987, s.100) identifierade dessa uppfattningar hos majoriteten 

i fyra gymnasieklasser som studerade fysik. Samtidigt som studenterna genomförde 

testet fick de på respektive fråga ange hur säkra de var på att de svarat rätt och det visade 

att de felaktiga svaren inte var slumpmässiga utan var djupt förankrade uppfattningar. 

Studenterna uppfattade inte att krafter uppstår i interaktion mellan två objekt och 

forskarna resonerar att detta skulle kunna leda till en otillräcklig 

problemlösningsförmåga. Eftersom testen utfördes både före och efter undervisning, 

utan nämnvärt förbättrade testresultat, tyder det enligt forskarna själva på att den 

traditionella undervisningen varit ineffektiv. Dessutom angav studenterna, i eftertestet, 

ännu högre grad av säkerhet på att de hade svarat rätt (ibid, s. 97,105). Enligt forskarnas 

resonemang borde fokus i undervisningen ligga på interaktionen mellan objekten.  

     Hestenes et al. (1992, s. 144) fann även att dominansprincipen påverkade studenter 

att blanda ihop N3-kraftparet med jämviktskrafter (se s. 8). 

 

Vidare verkar människor uppfatta de krafter som objekt utövar på varandra som ojämlika; 

det ena objektet orsakar kraft och det andra påverkas (White, 2006, s. 132). White 

benämner denna uppfattning causal asymmetry och argumenterar för dess existens med en 

översiktsstudie från de olika fälten naive physics, phenomenal causality och force 

dynamics.  

    Naive Physics studerar hur lekmän, både vuxna och barn, resonerar kring fysikaliska 

fenomen (ibid, s.136). I översiktsstudien refereras till forskning, där det framkommer att 

människor har en naiv uppfattning som står i kontrast till N3; istället för att se krafter som 

jämlika och motsatta i riktning, förutsätter de att det ena objektet är en aktiv agent som 

verkar på det andra objektet, patienten (White, 2006, s.136-137). Patienten uppfattas 

endast som ett passivt motstånd. I studien skulle vuxna och barn förutspå åt vilket håll ett 

objekt i konstant rörelse (patienten) skulle ändra riktning då det utsattes för en knuff (av 

agenten). De flesta deltagarna förväntade sig att patienten skulle ändra riktning åt exakt det 

håll som den knuffades (ibid. s. 137). I verkligheten blir den nya riktningen en kombination 

av både agentens knuff och patientens hastighet. 

     White (2006, s.134-136) studerade också forskning inom fältet phenomenal causality, 

och där finner han ytterligare argument för uppfattningen causal asymmetry. Fältet studerar 

hur människor upplever orsak och verkan genom visuell perception: det ser ut som att 
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enbart det ena objektet orsakar att något händer det andra. Vid exempelvis en kollision 

mellan objekt A i rörelse och ett stillastående objekt B så bortser människor från B:s 

inverkan på A (ibid. s. 134). 

 

5.3 Hur påverkar kontexten förståelsen av N3? 

Teorin om att studenter använder konceptuella förklaringsmodeller3, för att resonera kring 

fysikaliska begrepp eller fenomen, var utgångspunkten för en studie av Bao et al. (2002, 

s.766). För att undersöka om olika förklaringsmodeller användes vid olika kontexter 

utvecklades ett nytt test där varje fråga innehöll endast en kontext åt gången (massa, 

hastighet och ”pushing”4). Forskarna ansåg att de konventionella flervalstesten inte var 

tillräckligt specifika för att urskilja detta. I kontexterna massa och hastighet använde de 

flesta studenterna oavsett utbildningsnivå5 felaktiga modeller men i sammanhang som 

innefattade ”pushing” syntes ett helt annat resultat (ibid. s. 768). De som haft ett års 

undervisning visade en påbörjad utveckling mot större förståelse, genom att de blandade 

båda inkorrekta och korrekta förklaringsmodeller när de besvarade testfrågorna. Detta 

anser forskarna vara ett viktigt steg mot att nå fullständig förståelse. De resonerar vidare 

att resultaten var bättre i ”pushing” tack vare att det användes som exempel när N3 

introducerades i undervisningen, samt att studenterna hade egen erfarenhet av att bli 

tillbakaputtade när de puttade på något (ibid. s. 774). Resultatet visade alltså att den 

fysikaliska kontexten påverkade vilken förklaringsmodell som användes och att 

undervisningen hade påverkat studenter att använda en korrekt modell i en specifik kontext 

men inte i andra. 

 

Förståelsen för N3 i olika kontexter undersöktes även av Terry och Jones (1986, s. 292). 

16-åriga elever som precis avslutat en grundkurs i fysik, testades på att tolka N3 i 

vardagliga situationer med hjälp av tecknade illustrationer. De två första testuppgifterna 

innefattade kontexten gravitation och eleverna skulle identifiera motkraften till jordens 

gravitationskraft. I uppgift 1 där en person står på marken, lyckades endast 2 av 39. De 

flesta svarade felaktigt att motkraften var markens utövade normalkraft på personen och 

                                                      
3 En mental konstruktion som associeras med ett visst koncept eller ämne som en människa använder för att begripa 

och förklara konceptet (Bao et al. 2002, s. 766). 
4 När något eller någon puttar på ett objekt eller annan person. 
5  Vissa hade inte haft någon undervisning medan andra haft ett år av traditionell mekanikundervisning. 
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inte personens utövade gravitationskraft på jorden. I nästa uppgift med en sten i fritt fall, 

angav majoriteten av eleverna felaktigt luftmotståndet som motkraft, istället för stenens 

dragningskraft på jorden (ibid. s. 292-295). Utifrån detta resonerar forskarna att det verkar 

finnas en vanlig missuppfattning att eleverna tror att N3-kraftparet finns till för att 

balansera ett objekt i jämvikt (se s. 8).  

     I uppgift 3 var kontexten massa. En illustration visar två personer (A och B) på 

rullskridskor. Personerna väger lika mycket, de har samma massa och håller ett rep mellan 

sig. Eleverna skulle beskriva vad som händer då person A börjar dra. Hela 90 % av eleverna 

svarade rätt, att både personerna skulle röra sig lika mycket mot varandra. I nästa uppgift 

där den ena personen istället hade större massa, så visade det sig att fler hade svårt att 

resonera korrekt genom att de förutspådde att bara den lättare personen skulle röra sig (ibid, 

s.295). Forskarna pekar på att exemplet där massan är lika stor hos båda objekten är vanligt 

när N3 introduceras i fysikundervisningen, och att bara en liten avvikelse från det välkända 

skapar problem. Resultatet av studien indikerar att elever har svårt att tolka vardagliga 

situationer som involverar interaktioner beskrivna med Newtons tredje lag och att det kan 

leda till svårigheter för eleverna i deras lärande om kraftbegreppet och i förlängningen N1 

och N2 (Newtons första och andra lag). Slutligen anser forskarna att den tredje lagen bör 

ses som en viktig komponent för att utveckla elevers förståelse för kraftbegreppet, snarare 

än att den behandlas separat (och ofta senare) än de första två lagarna (ibid. s.298). 

 

Ytterligare en studie visade att alla studenter oavsett utbildningsnivå hade svårare att 

identifiera N3-kraftparet i gravitationskontexter, jämfört med icke-gravitationskontexter, 

såsom kollisioner (Zhou et al. 2015, s. 596). I testuppgifterna illustrerades gravitation av 

en fallande regndroppe, en bok som ligger på ett bord och en låda placerad på ett lutande 

plan. Det vanligaste bland alla studenterna var att ange jämviktskrafterna istället för N3-

kraftparet (se s. 7-8). I exemplet med boken på bordet, angav de normalkraften från bordet 

på boken som den kraft som utgjorde kraftparet tillsammans med bokens gravitationskraft. 

Dessa två krafter är inte N3-kraftparet, utan jämviktskrafter.  

     I studien framkom dessutom att de yngre eleverna hade ytterligare två uppfattningar 

som inte fanns hos de äldre. För det första betraktade de objektet i sig som “kraften”. För 

det andra fokuserade de bara på krafternas riktning och bortsåg från deras styrka när de 

identifierade kraftparen (ibid. s. 597). 
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I kontrast till ovan nämnda studie visade Montaneros studie (2002, s. 322) att studenter 

hade svårare i kontexten kollisioner (dock jämfördes kollisioner då med statisk interaktion 

och inte med ovan nämnda gravitationskontexter). Data visade att studenterna använde två 

så kallade “implicit theories” för att förklara vad som händer när ett objekt vilar på ett 

annat (statisk interaktion). För det första, att det övre objektet utövar sin tyngdkraft på det 

undre objektet, vilket Montanero (2002 s. 321) härleder till den undervisning studenterna 

fått om gravitation. För det andra, att det undre objektet innehar en passiv 

motståndsförmåga, som inte uppfattas som en kraft. Det övre objektet ansågs aktivt trycka 

på det undre, medan det undre objektet inte ansågs utöva någon kraft på det övre. 

 

Kontext påverkar nybörjare i högre grad än experter, att felaktigt applicera N3 (Low och 

Wilson, 2017a, s. 54-55). Detta förklarar forskarna med att människor sorterar kunskap i 

knowledge structures, vilka de använder för att resonera kring olika fenomen. 

Kunskapsstrukturerna (vår översättning) är uppbyggda av noder och länkar, där noderna 

motsvarar koncept (exempelvis Newtons tredje lag) och länkarna binder dem samman. 

Skillnaden mellan experters och nybörjares kunskapsstrukturer är att noder och länkar är 

fler till antalet, samt att de är mer konsekventa och kraftigt sammankopplade hos 

experterna. Under utvecklingen från en nybörjares till en experts nivå konkurrerar de olika 

kunskapsstrukturerna med varandra och skapar missuppfattningar och det är lättare för 

nybörjare att ”låta sig luras”. 

     I forskarnas studier framkom att studenternas kunskapsstruktur om N2 (Newtons andra 

lag, se s. 6) överröstade en svagare ”N3-kunskapsstruktur” (Wilson & Low, 2015; Low & 

Wilson, 2017a; 2017b). Detta tog sig i uttryck på två sätt: (1) När ett objekt befinner sig i 

statisk jämvikt, till exempel en bok på ett bord, noterade studenterna korrekt att de två 

krafterna (gravitation och normalkraft) som verkade på boken måste ha nettosumman noll 

(korrekt enligt N2). Eftersom två krafter måste vara jämlika i styrka och motsatta i riktning 

(korrekt enligt N3) drar de därför slutsatsen att de här två krafterna är kraftparet (inkorrekt) 

(Low & Wilson, 2017b, s. 20-21). (2) När studenterna skulle beskriva krafterna mellan två 

fordon där det ena sköt det andra framför sig med konstant hastighet, applicerade de N2 

matematiskt. En av studenterna resonerade: ”I think it’s N3 which is equal and opposite… 

Or F=ma, but the accelerations are zero, so F = ma = zero, so the forces are zero, but that’s 

wrong… because the forces just cancel out… I go with C because it just sounds better, 

ignoring Newton’s third” (Low & Wilson, 2017a, s. 61). Studenten applicerade sin N2-

kunskapsstruktur när N3 hade varit den rätta. Forskarna menar att denna uppfattning inte 
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är av naivt ursprung utan grundar sig i undervisning. De konstaterade att trots att de 

undervisat med betoning på interaktion hade studenterna inte förstått. Studenternas 

starkare kunskapsstrukturer för N2 hade överröstat deras svagare N3-struktur (ibid. s.62). 

      Samma kontext som ovan (ett fordon rör sig med konstant hastighet och skjuter ett 

annat framför sig) kan även få studenter att applicera N1 (Newtons första lag, se s. 6) 

felaktigt (Scott et al. 2012, s.7). Forskarna föreslår att studenterna resonerar såhär: 

“Fordonen rör sig med konstant hastighet, därför måste nettokraften på båda vara noll. 

Nettokraften på det ena utövas av det andra och vice versa, och därför måste krafterna vara 

lika stora och i motsatt riktning. De tror att studenterna, trots att de kom fram till rätt svar, 

använde fel resonemang (N1). 

 

5.4 Hur påverkar språkliga faktorer förståelsen av N3? 

Språket kan påverka förståelsen av N3 på flera sätt. En studie av Bayraktar (2009, s. 287) 

visade att turkiska studenter presterade anmärkningsvärt bättre än studenter från Finland 

och USA, på en av de testfrågor som rörde N3. Hela 75 % av de turkiska studenterna 

svarade rätt på denna fråga, medan motsvarande siffror för de amerikanska och finska var 

24,1 % respektive 45 %. Detta kan bero på hur de turkiska lärarna formulerar sig när de 

introducerar och undervisar N3 och att det kan ha lett till ökad förståelse (ibid.). Bayraktar 

(ibid. s.287) hänvisar till många olika studier som påpekar att det finns en motsägelse 

mellan det vardagliga och det vetenskapliga sättet att beskriva kraftkonceptet och att själva 

formuleringen av N3 kan vara en betydande faktor för (o)förståelsen. Bayraktar (ibid.) 

belyser att den vanliga engelskspråkiga formuleringen6, ”action and reaction”, inte tolkas 

på det sätt som N3 beskriver. Reaction tolkas felaktigt som något som sker efter och att 

action alltid leder till rörelse. Därför har alternativa förslag på formulerats7. Detta 

motsvarar ordagrant hur turkiska lärare förklarar N3 för sina studenter. I kombination med 

att det turkiska språkets motsvarighet till “action and reaction” inte antyder rörelse, tolkar 

Bayraktar (ibid. s. 284-285) det som en möjlig förklaring till de turkiska studenternas bättre 

resultat på N3-testfrågan. Även White (2006, s. 137) lyfter fram att formuleringen kan ge 

upphov till felaktiga uppfattningar så som en ojämlik syn på förhållandet mellan kraft och 

                                                      
6 “  
7 “When two bodies interact, the force of the first body on the second is equal in magnitude and opposite in direction 

of the second one” (Reach, refererad i Bayraktar, 2009). 
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motkraft. Action motsvarar den aktiva dominerande agenten och reaction uppfattas mindre 

framträdande och relevant i sammanhanget. 

 Ett annat sätt som språk kan påverka förståelsen är i form av signalord och fraser. 

”Constant speed”, ”zero acceleration”, ”not moving”, ”cruising speed” eller ”speeding up” 

verkar ge studenterna en signal att aktivera felaktig så kallad kunskapsstruktur (Wilson & 

Low, 2015, s. 807; 2017a s. 62). White (2006, s. 137-139) lyfte också fram att signalord 

påverkar hur människor uppfattar N3. Forskaren argumenterar för detta genom studier 

inom fältet Force Dynamics, vilket bland annat behandlar hur språk beskriver 

orsakssamband mellan fysikaliska krafter. Studierna visar att språket markerar 

rollfördelningen mellan två kraftutövande objekt och dessa roller kallas agonist och 

antagonist. I vissa sammanhang kan ord antyda att ett av objekten är benäget att utöva en 

kraft på det andra, vilket resulterar i ett statiskt tillstånd - i konstant rörelse eller vila. Ord 

som signalerar denna uppfattning är till exempel ”because of”: ”The ball kept rolling 

because of the wind blowing on it” och ”The log kept lying on the incline because of the 

ridge there” (stocken låg kvar i sluttningen på grund av upphöjningen som finns där). I 

andra sammanhang kan ord antyda förändringar över tid, där antagonisten förändrar 

agonistens tillstånd genom att få den att bli vilande eller sättas i rörelse: ”The ball’s hitting 

it made the lamp topple from the table” (bollträffen gjorde så att lampan att trilla av 

bordet) och ”The water’s dripping on it made the fire die down” (vattendroppandet gjorde 

så att elden dog) (ibid. s. 138). 

5.5 Resultatsammanfattning 

I materialanalysen framkom tre faktorer som påverkar förståelsen av Newtons tredje lag: 

naiva uppfattningar, kontext och språkets roll. Dessa faktorer har gett sig i uttryck på olika 

sätt och har fått olika följder när studenter löser problem och testas i hur de applicerar N3. 

Vissa studier visade att de hade svårt att identifiera N3-kraftparet - kraft och motkraft. 

Andra studier visade att de blandade ihop N3-kraftparet med jämviktskrafter. Ytterligare 

studier visade att deras uppfattningar inte stämde överens med den vetenskapligt 

accepterade idén om N3, utan istället såg de en obalans och ojämlikhet mellan krafterna 

på det ena eller andra sättet.  
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6. Resultatdiskussion 

Materialanalysen visade att studenter har svårigheter med att förstå och rätt applicera 

Newtons tredje lag. Deltagarna i de olika studierna i materialet var övervägande 

universitetsstudenter eller gymnasieelever. Trots att de mött mekanikens innehåll i stora 

delar av sin skolgång visade det sig att de fortfarande har uppfattningar som inte stämmer 

överens med fysiken. Vårt framtida yrkesutövande är i grundskolans årskurs 4–6 men 

troligtvis återfinns många alternativa uppfattningar även i denna åldersgrupp. Ska N3 

(Newtons tredje lag) då undervisas i årskurs 4–6?  

     I kursplanens kommentarmaterial nämns begreppen krafter, rörelser och 

rörelseförändringar (Skolverket 2017, s. 23), vilket är det centrala i mekaniken som 

Newtons tredje lag beskriver. Redan i årskurs 1–3 står det att begreppen tyngdkraft, 

friktion, balans, tyngdpunkt och jämvikt ska introduceras efterhand (ibid. 13). Även om 

inte Newtons tredje lag uttrycks explicit i skolans tidiga år så finns den med i det centrala 

innehållet. Följaktligen bör NO-lärare vara medvetna om de svårigheter som framkommit. 

Åtminstone för att kunna motverka och inte förstärka dem. Vad innebär då kunskapen om 

dessa svårigheter för mekanikundervisning?  

 

6.1 Elevers naiva uppfattningar 

Eftersom människor har intuitiva uppfattningar om krafter (Brown & Clement, 1987; 

Hestenes et al. 1992; White, 2006) är det som lärare viktigt att vara medveten om dessa för 

att undvika att förstärka dem. Med ambitionen att göra fysikbegrepp lättbegripliga finns 

det kanske en risk att lärare och läromedelsförfattare använder förenklade beskrivningar. 

Den vanliga uppfattningen att objekt har en inneboende kraft (Brown & Clement, 1987, s. 

101; Hestenes et al. 1992, s. 144; White, 2006, s. 136-137) skulle kunna förstärkas av 

läromedelsformuleringar som denna: ”Anledningen till att stolen inte går sönder är att 

stolen också har en kraft, en normalkraft” eller ”som tur är har även marken en 

normalkraft” (Andersson, 2016, s. 149, vår fetstilsmarkering).  

     Brown & Clement (1987, s.97) och Hestenes et al. (1992, s.147) förmodade att deras 

traditionella undervisning för att förbättra elevers förståelse för N3 inte varit framgångsrik, 

då för- och eftertest inte visade fler korrekta resultat. I de tidigaste studierna i materialet 

lyfter forskarna fram att resultatet av deras undersökningar kan bero på att N3 behandlas i 

skymundan av Newtons första och andra lag i undervisningen (Brown & Clement, 1987, 
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s.105; Terry & Jones, 1986, s.298). Detta är inget vi noterat i de nyare studierna, men 

eftersom resultaten fortfarande påvisar dålig förståelse vore det intressant att ta reda om 

det skett någon förändring i hur de tre lagarna viktas i nutida undervisning. 

6.2 Elevnära kontexter 

Analysen indikerar att studenter i högre grad kan applicera N3 på problem när det handlar 

om kontexter som de har egen erfarenhet av eller som har ingått i undervisningsexempel. 

En studie visade att studenter hade en mer korrekt förklaringsmodell i kontexten ”pushing” 

än kontexterna massa respektive hastighet (Bao et.al, 2002, s. 774). Detta berodde enligt 

forskarna på, att studenterna visste hur det kändes att putta något och bli puttad tillbaka, 

samt att de ofta mötte detta exempel i undervisningen. Detta resultat är intressant och i 

linje med hur kursplanen i fysik är formulerad. Elever ska möta krafter, rörelser och 

rörelseförändringar i vardagssituationer på ett konkret och upplevelsebaserat sätt 

(Skolverket, 2017, s. 23). Vidare säger kursplanens kommentarmaterial att 

fysikundervisningen ska ske med en progression från årskurs 1 till 9 och att innehållet ska 

gå från det konkreta och elevnära i de lägre åldrarna, för att röra sig mot ett mer abstrakt 

innehåll i de högre (ibid. 2017, s. 18). Studierna i det här arbetets analysmaterial är i 

huvudsak gjorda bland universitetsstudenter och majoriteten visar att det fortfarande finns 

missuppfattningar och felaktigheter i deras sätt att applicera Newtons tredje lag. Detta 

tyder på att det konkreta och elevnära sättet att undervisa i mekanik inte bör överges helt 

till förmån för det abstrakta. Stöd för det finns i studien där 90 % av eleverna tolkade 

situationen rätt enligt N3 när exemplet och kontexten var välkänd (Terry & Jones, 1986, s. 

295).  

     I resultatkapitel 5.2 (kontexter) hade forskarna gjort mer detaljerade studier genom att 

testa en kontext i taget, till skillnad från de konventionella flervalstesten som innefattade 

flera kontexter i samma fråga (kap 5.1). Detta kan vara en viktig lärdom när vi ska bedöma 

hur väl eleverna förstår N3, då det visade sig att förståelsen kan variera i olika kontexter. 

Vi bör ha i åtanke att separera kontexter både i planering av undervisning och bedömning.  
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6.3 Språkets roll 

“For every action, there is an opposite and equal reaction” är den mest bekanta 

engelskspråkiga formuleringen av N3 som lekmän möter (White, 2006, s.137).  I studien 

framkom att formuleringen och benämningen av kraftparet påverkar förståelsen. Action 

ansågs ha en orsakande roll medan reaction är något som händer efter. Detta går stick i 

stäv med N3, som beskriver att objekt interagerar exakt samtidigt och med samma kraft. 

Bayraktar (2009, s. 284–285) förklarade de turkiska studenternas anmärkningsvärda 

resultat med att den turkiska motsvarigheten till orden action och reaction inte antyder 

rörelse, samt att de turkiska lärarna betonar interaktion när de förklarar N3. Dessa resultat 

indikerar att språket har inverkan på förståelsen. Efter en ytlig titt i fem svenska läromedel 

från olika årskurser (Andersson, 2016; Monthan, 2015; Sjöberg & Ekstig, 2007; Persson, 

2013 & 2015) verkar det inte som om Newtons lagar formuleras explicit eller att 

motsvarande uttryck används. Dock hittades, i en av läroböckerna, den formulering som 

tas upp i stycke 6.1, att stolen har kraft. Det vore intressant att undersöka om även det 

svenska språket påverkar förståelsen och hur N3 formuleras i tal och skrift i 

undervisningen. 

 

I Newtons tredje lag är interaktionen mellan två objekt det centrala. Brown & Clement 

(1987, s. 98) såg att studenterna, trots undervisning, fortfarande såg kraft som en 

inneboende egenskap och applicerade dominansprincipen. Av den anledningen resonerade 

de att begreppet interaktion bör vara i fokus i undervisningen. De lyfter därför Warrens 

version av N3 som ett gott exempel: “Forces result from interactions of bodies. The force 

exerted by body A upon body B is equal in magnitude, opposite in direction and in the 

same straight line as the force exerted by B upon A”. Denna version betonar interaktion 

till skillnad från den mest bekanta formuleringen (se avsnittets inledning).  

     Dock verkar undervisning med betoning på interaktion inte nödvändigtvis leda till 

bättre förståelse. Low och Wilson (2017b, s. 17) utvärderar den egna undervisningen med 

hjälp av för- och eftertester och konstaterade att betoning på begreppet interaktion (både 

språklig och i aktiviteter) i mekanikundervisning inte gav önskade resultat. I tillägg menar 

Hestenes et al. (1992, s. 92) att ordet interaktion ofta tolkas som en konfliktmetafor av 

studenterna. De ser interaktionen som en kamp mellan krafter, vilket leder till tankesättet 

”segern tillhör den starke”. N3 framstår då ologisk och de tillämpar dominansprincipen. 

Forskarnas resonemang skiljer sig åt, vilket belyser komplexiteten av problemet; trots att 
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det finns en medvetenhet om att begreppet interaktionen är centralt, har det visat sig svårt 

att få fram det i undervisningen. 

Hestenes et al. (1992 s. 149) följer upp sin kartläggning av studenters uppfattningar om N3 

med djupintervjuer för att analysera orsakerna till de inkorrekta svaren. Det visade sig att 

över hälften av de utvalda studenterna hade svårt att förstå engelsk text på grund av att de 

bortsåg från ”småordens” kritiska roll för helheten. Sådana småord var bland annat 

prepositioner. Bland studenterna fanns både modersmålstalare och andraspråkselever. 

Även så kallade signalord ställde till det för förståelsen. Fraser som ”konstant hastighet”, 

”noll acceleration”, ”stillastående” och ”ökar fart” verkade leda studenterna till inkorrekta 

slutsatser i problemlösningssituationer (Wilson & Low, 2015, s. 805; Low & Wilson, 

2017a, s. 62). Vidare påvisar White (2006, s. 137-138) att ord som antyder att det ena 

objektet orsakar eller förhindrar en rörelseförändring (till exempel ”för att”), kan leda till 

en felaktig uppfattning om krafters jämlika förhållande. I den svenska skolan finns många 

flerspråkiga elever vilket betyder att lärare bör vara medvetna om språkets roll. Det är 

allmänt accepterat att alla lärare måste ansvara för nyanländas och flerspråkiga elevers 

lärande (Nationellt Centrum för svenska som andraspråk, 2019). Dessutom visar 

språkforskning att framgångsfaktorer för andraspråkselevers kunskapsutveckling bland 

andra är att språket uppmärksammas och betonas i alla ämnen. Dels för att de har en dubbel 

uppgift; att lära sig ett nytt språk och samtidigt inhämta kunskaper på det nya språket, dels 

för att språket får ett autentiskt sammanhang (Kaya, 2016, s. 32). Detta pekar på att lärares 

kunskaper om språkets roll är av stor betydelse även i fysikundervisningen. 

6.4 Slutord och fortsatt forskning 

Resultatet visar att det finns olika svårigheter med att förstå och applicera Newtons tredje 

lag korrekt. För det första naiva uppfattningar. För det andra kan svårigheter uppkomma i 

olika kontexter. För det tredje har språket betydelse. Det är viktigt för lärare att ha kunskap 

om elevers svårigheter och uppfattningar när mekaniken ska introduceras och undervisas. 

Det vore intressant att undersöka hur yngre elevers förståelse för Newtons tredje lag ser ut 

eftersom studierna i det här arbetets material i huvudsak riktat in sig på universitetsnivå. 

Vidare, genom intervjuer, undersöka hur lärare lyfter fram och ser på detta ämnesinnehåll. 

Slutligen har vi stött på många studier där undervisningsmetoder har testats och en sådan 

studie skulle kunna ta vid där denna slutar.  
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Land, Databas 

 

Syfte Design 

Datainsamling  

Urval 

Begrepp  

 

Resultat 

(och är den relevant för 

litteraturstudien?) 

Vilka faktorer 

påverkar förståelsen? 

 

Hur påverkar 

faktorerna 

förståelsen? 

Bao, L., Hogg, K., 

& Zollman, D.  

(2002) 

 

Model analysis of 

fine structures of 

student models: An 

example with 

Newton’s third  

Law 

 

American Journal 

of Physics  

70, 766 

 

USA 

 

ERIC 

Web of Science 

 

Utveckla ett 

flervalstest för att 

påvisa kontextuella 

egenskapers 

påverkan på 

studenters 

resonemang, med 

N3 som exempel. 

Kvantitativt och 

kvalitativt 

 

Flervalstest. 

Uppföljande 

intervjuer. 

 

280 studenter (fem 

klasser) från 

introduktionskurser 

i fysik varav tre 

klasser utan 

undervisning i 

mekanik och två 

med. 

 

 

Student models 

 

 

Model analysis är 

det instrument som 

utvecklats i detta 

arbete och med 

hjälp av det har 

följande resultat 

uppkommit: 

 

Hastighet, massa, 

”pushing” och 

acceleration 

påverkar vilken 

förklaringsmodell 

(student model) 

som används för att 

resonera och lösa 

problem kopplade 

till N3. 

 

Kontext 

 

Förståelsen varierar 

med kontexten  

(massa, hastighet 

och ”pushing”) i 

problemuppgifter.    
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Bayraktar, S.  

(2009) 

 

Misconceptions of 

Turkish Pre-Service 

Teachers about 

Force and Motion 

 

International 

Journal of Science 

and Mathematics 

Education, v7 n2 

p273-291 Apr 2009. 

19 pp 

 

Turkiet 

 

ERIC 

Web of Science 

Identifiera blivande 

fysiklärares 

missuppfattningar 

om kraft och 

rörelse. 

 

Undersöka om det 

finns koppling till 

kön, kultur och 

utbildningsnivå? 

Kvantitativ 

 

Flervalsfrågor 

(FCI) 

 

79 lärarstudenter 

Dominance 

principle 

 

Impetus 

(kraft som 

inneboende 

egenskap) 

Lärarstudenter har 

starka 

missuppfattningar 

om “impetus”.  

 

Inga skillnader 

mellan män och 

kvinnor.  

 

De turkiska 

studenterna 

presterar markant 

bättre på N3. 

Författaren föreslår 

att detta kan bero på 

(1) turkiska språket 

samt (2) hur de 

turkiska lärarna 

bedriver 

undervisning; med 

fokus på 

interaktion. 

Naiva uppfattningar 

 

Språk 

Naiva uppfattningar 

hade negativ 

inverkan på 
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studenterna såg 

kraft som en 

egenskap. 
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applicera N3. 
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förståelsen? 
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Brown, D. & 

Clement, J. 

(1987) 

 

Misconceptions 

concerning 

Newton’s law of 

action and reaction. 

The underestimated 

importance of the 

third law 

 

 Proceedings of 

the Second 

International 

Seminar: A 

Misconceptions 

and Educational 

Strategies in 

Science and 

Mechanics (Vol. 

3), 90-106. 
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ERIC 

Argumentera för 

att N3 är viktigt 

att prioritera i 

undervisning och 

att N3-förståelse 
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utveckla 

förståelse för 

kraftbegrepp i 

allmänhet. 

 

Sprida resultaten 

av de test som 

studien 

innefattar. 
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Flervalsfrågor före 

och efter 

undervisning. 

 

4 gymnasieklasser 

i introduktionskurs 

i fysik. 

Force as an 

innate or 

acquired 

property 

 

Preconception 

Misconception 

Naive conception 

Studenters naiva syn på 

kraft som en egenskap 

hos enskilda objekt 

snarare än en relation 

mellan två objekt 

påverkar deras N3-

förståelse och deras 

problemlösningsförmåga 

kopplat till N3-förståelse 

negativt. 

Studien (testresultaten) 

visar också att 

traditionell undervisning 

inte hjälper dem att 

förbättra sin förståelse. 

Naiv 

uppfattning 

De ser inte att kraft 

uppkommer i en 

interaktion mellan två 

objekt och anser att den 

ena är en agent. 

Påverkar den kvantitativa 

och kvalitativa 

problemlösningsförmågan 



 

  

Författare 
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Titel, Tidskrift 
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Syfte Design 

Datainsamling  

Urval 

Begrepp  Resultat 

(och är den relevant för 

litteraturstudien?) 

Vilka faktorer 

påverkar förståelsen? 

Hur påverkar 

faktorerna 

förståelsen? 

Hestenes, D., 

Wells, M. & 

Swackhamer, G. 

(1992) 

 

Force Concept 

Inventory. 

 

Physics Teacher, 

v30 n3 p141-58 

Mar 1992  

 

USA 

 

Kedjesökning 

Förmedla ett 

instrument (Force 

Concept Inventory, 

FCI) för att kunna 

analysera 

studenters naiva 

uppfattningar. 

 

Genomföra testet 

FCI och förmedla 

resultatet. 

Kvantitativ + 

Kvalitativ  

 

Flervalstest (FCI) 

före och efter 

undervisning. 

 + intervjuer 

 

1500 

gymnasieelever och 

500 

universitetsstudenter 

som läste 

fysikkurser.  

Dominance 

principle 

 

Force as an innate 

or acquired 

property 

FCI är bra för att 

upptäcka 

Newtonskt 

tänkande (uppnådd 

förståelse för 

kraftbegreppet). 

 

Dominance 

principle  

svårast att 

överkomma.  

 

Konventionell 

undervisning är 

ineffektiv och 

långsam i bästa fall. 

 

Språk kan påverka. 

Naiv uppfattning 

 

Språk 

De ser inte att kraft 

uppkommer i en 

interaktion mellan 

två objekt och anser 

att den ena är en 

agent. 

Blandar ihop N3-

kraftparet med 

jämviktskrafter  



 

  

Författare 

Publikationsår 
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Land, Databas 

 

Syfte Design 

Datainsamling  
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Begrepp  Resultat 

(och är den relevant för 

litteraturstudien?) 

Vilka faktorer 

påverkar förståelsen? 

Hur påverkar 

faktorerna 

förståelsen? 

Hestenes, D., 

Wells, M. & 

Swackhamer, G. 

(1992) 

 

Force Concept 

Inventory 

 

Physics Teacher, 

v30 n3 p141-58 

Mar 1992  

 

USA 

 

Kedjesökning 

Förmedla ett 

instrument (Force 

Concept Inventory, 

FCI) för att kunna 

analysera 

studenters naiva 

uppfattningar. 

 

Genomföra testet 

FCI och förmedla 

resultatet. 

Kvantitativ + 

Kvalitativ 

(intervjuer) 

 

Flervalstest (FCI) 

före och efter 

undervisning. 

 

1500 

gymnasieelever och 

500 

universitetsstudenter 

som läste 

fysikkurser.  

Dominance 

principle 

 

Force as an innate 

or acquired 

property 

FCI är bra för att 

upptäcka 

Newtonskt 

tänkande uppnådd 

förståelse för 

kraftbegreppet). 

 

Dominance 

principle  

svårast att 

överkomma.  

 

Konventionell 

undervisning är 

ineffektiv och 

långsam i bästa fall. 

 

Språk kan påverka. 

Naiv uppfattning 

 

Språk 

De ser inte att kraft 

uppkommer i en 

interaktion mellan 

två objekt och anser 

att den ena är en 

agent. 

Blandar ihop N3-

kraftparet med 

jämviktskrafter  
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Land, Databas 

 

Syfte Design 
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Begrepp  Resultat 

(och är den relevant för 

litteraturstudien?) 

Vilka faktorer 

påverkar förståelsen? 

Hur påverkar 

faktorerna 

förståelsen? 

Low, D. & Wilson, 

K.  

(2017a) 

 

The role of 

competing 

knowledge 

structures in 

undermining 

learning: Newton's 

second and third 

laws 

 

AMERICAN 

JOURNAL OF 

PHYSICS   Volume: 

85   Issue: 1   

Pages: 54-65   

Published: JAN 

2017 

 

Australien 

 

Web of Science 

Undersöka 

utvecklingen av 

studenters förståelse 

för Newtons lagar. 

Undersöka hur två 

konkurrerande 

scheman förvärras 

genom formulering 

och ordning av 

frågor. 

Kvantitativ och 

kvalitativ 

 

Före- och eftertest, 

med flervalsfrågor 

(FCI) 

 

150  1st year physics 

students 

15 intervjuades 

 

 

Knowledge 

structures 

N2-NF 

misconception 

cue words 

Svag men ihållande 

“N3-kunskapsstruktur". 

Den överröstas av en 

bristfällig “N2-NF-

kunskapsstruktur". 

Signalord kan aktivera 

fel kunskapsstruktur.  

”N2-NF misconception” 

kan förstärkas av 

undervisning eftersom 

mycket tid och fokus 

läggs på att summera 

krafter, och räkna ut 

nettokrafter. 

Om elever får erfara en 

stor mängd kontexter 

och exempel med en 

konsekvent förklaring av 

N3 minskar 

missuppfattningarna 

Kontext 

Språk 

N2 påverkar N3 

Blandar ihop N3-

kraftparet med 

jämviktskrafter 



 

  

Författare 

Publikationsår 

Titel, Tidskrift 

Land, Databas 

 

Syfte Design 
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Urval 

Begrepp  Resultat 

(och är den relevant för 

litteraturstudien?) 

Vilka faktorer 

påverkar förståelsen? 

Hur påverkar 

faktorerna 

förståelsen? 

Low, D. & Wilson, 

K.  

(2017b) 

 

Weight, the Normal 

Force 

and Newton's Third 

Law: Dislodging a 

Deeply Embedded 

Misconception 

 

Teaching Science, 

v63 n2 p17-26 Jun 

2017. 10 pp. 

 

Australien 

 

ERIC 

 

Demonstrera 

problemets 

(identifiera motkraft 

till 

gravitationskraften) 

omfattning och 

förslå några 

anledningar till det. 

 

Presentera en 

undervisningsmetod

. 

Kvantitativ 

 

 

Före- och eftertest. 

 

144 1st year-physics 

students. 

Balanced Forces 

 

Gravitationsinterakt

ioner 

 

Mentala modeller 

Svårigheter att 

identifiera kraftpar, 

framför allt vid 

gravitation. De 

flesta identifierar 

felaktigt kraftparet 

normalkraft-

gravitationskraft. 

 

Beror på 

undervisning, vilket 

gör den svår att 

förändra. 

 

Efter en interaktiv 

gruppaktivitet blir 

elever markant 

bättre på att 

identifiera 

motkraften till 

gravitation och 

besitter fortfarande 

denna nyvunna 

förståelse 3 

månader senare. 

Kontext 

Språk 

Identifiera 

kraftparet vid 

gravitation 



 

  

Författare 

Publikationsår 

Titel, Tidskrift 

Land, Databas 

 

Syfte Design 

Datainsamling  

Urval 

Begrepp  Resultat 

(och är den relevant för 

litteraturstudien?) 

Vilka faktorer 

påverkar 

förståelsen? 

Hur påverkar 

faktorerna 

förståelsen? 

Montanero, M., 

Suero, M. I., 

Perez, A. L. & 

Pardo, P. J.  

(2002) 

 

Implicit Theories of 

Static Interactions 

between Two 

Bodies 

 

Physics Education, 

v37 n4 p318-323 

Jul 2002. 6 pp.  

 

Spanien 

 

ERIC 

Förklara de möjliga 

lagar som 

studenterna 

applicerar spontant 

och vilka som 

orsakar deras 

implicita teorier. 

 

Hur relaterar deras 

föreställningar till 

hur dessa 

interaktioner 

utvecklas genom 

utbildningens gång. 

Kvantitativt samt 

kvalitativt (elever 

rättfärdigar sina 

svar skriftligt) 

 

Flervalstest 

 

164 primary school 

273 secondary 

school 

134 undergraduates 

Implicit theories Studenter formar 

implicita miniteorier 

grundat på spontana 

koncept där generella 

lagar styr över 

interaktionen mellan 

två kroppar. Dessa 

miniteorier var 

vanligast hos yngre 

studenter. Senare i 

utbildningen har de 

ofta mer vetenskapligt 

korrekta teorier. 

 

De var bättre i statiska 

än 

gravitationskontexter. 

Kontext Vid statisk 

interaktion:  

 

Det övre objektet 

utövar kraft. 

Det undre objektet 

var ett passivt 

motstånd. 



 

  

Författare 

Publikationsår 

Titel, Tidskrift 

Land, Databas 

 

Syfte Design 

Datainsamling  

Urval 

Begrepp  Resultat 

(och är den relevant för 

litteraturstudien?) 

Vilka faktorer 

påverkar förståelsen? 

Hur påverkar 

faktorerna 

förståelsen? 

Scott, T F., 

Schumayer, D. & 

Gray, A R.  

(2012) 

 

Exploratory Factor 

Analysis of a Force 

Concept Inventory 

Data Set 

 

Physical Review 

Special Topics - 

Physics Education 

Research, v8 n2 

p020105-1-020105-

10 Jul-Dec 2012. 10 

pp 

 

Nya Zeeland 

 

ERIC 

Web of Science 

(1): 

Fullfölja en studie 

av två andra 

forskare, som 

kritiserade FCI 

(flervalstestet som 

ofta används inom 

mekanik) 

 

(2):  

Undersöka 

skillnader mellan 

nybörjare och 

professionellas sätt 

att tänka kring 

Newtons mekanik. 

Kvantitativ 

 

Flervalstest (FCI) 

Datainsamling efter 

kursens slut. 

 
2150 

universitetsstudenter. 

Introduktionskurs i 

fysik för icke-fysiker 

(health science 

programs). 

 

 

Factor analysis 

 

Studenter associerar 

felaktigt N3 med 

N1. Det påverkar 

särskilt då N3 

appliceras på 

situationer som rör 

konstant hastighet 

och därför bör dessa 

två åtskiljas i 

undervisningen. 

 

Författarna hittade 

ingen förklaring till 

elevernas svar på 

frågor om rörelse 

(kinematik). 

 

Kontext Kunskapen om N1 

påverkade 

kunskapen om N3 



 

  

Författare 

Publikationsår 

Titel, Tidskrift 

Land, Databas 

 

Syfte Design 

Datainsamling  

Urval 

Begrepp  Resultat 

(och är den relevant för 

litteraturstudien?) 

Vilka faktorer 

påverkar förståelsen? 

Hur påverkar 

faktorerna 

förståelsen? 

Terry, C. & Jones, 

G. 

(1986) 

 

Alternative 

frameworks: 

Newton’s third law 

and conceptual 

change 

 

European Journal 

of Science. Vol 8 no 

3 291-298 

 

Storbritannien 

 

Kedjesökning 

Utforska några av 

de konceptuella 

svårigheter elever 

har för N3 och hur 

dessa påverkar 

arbetet med att 

förbättra deras 

förståelse för 

kraftbegreppet. 

Kvantitativ 

 

Flervalsfrågor 

 

39 high school 

students som precis 

hade läst 

introduktonskurs i 

fysik 

 

 

Conceptual change 

 

Elever har stora 

svårigheter för 

kraftpar, framför 

allt vid gravitation. 

Elever bör erbjudas 

undervisning som 

leder till conceptual 

change, några 

kriterier för det 

föreslås. 

 

Elever använder 

felaktigt ”att krafter 

kommer i par” in i 

första lagen istället 

för att låta det 

utgöra basen för N3 

Kontext 

 

Identifiera 

kraftparet 



 

  

Författare 

Publikationsår 

Titel, Tidskrift 

Land, Databas 

 

Syfte Design 

Datainsamling  

Urval 

Begrepp  Resultat 

(och är den relevant för 

litteraturstudien?) 

Vilka faktorer 

påverkar förståelsen? 

Hur påverkar 

faktorerna 

förståelsen? 

White, P.  

(2006) 

 

The Causal 

Asymmetry  

 

Psychological 

Review Vol. 113, 

Iss. 1,  (Jan 2006): 

132-147. 

DOI:10.1037/0033-

295X.113.1.132 

 

Storbritannien 

 

PsycINFO 

  

Att argumentera för 

att människan har 

en “pervasive bias” 

(causal asymmetry) 

som präglar 

förståelsen för 

fysiska 

orsakssamband. 

 

Granskar studier 

från olika fält som 

styrker att causal 

asymmetry finns. 

Mental models 

 

Visual 

perception 

 

Naive physics 

 

Force 

dynamics 

Causal asymmetry innebär 

att människan har en 

tendens att betrakta ett 

objekt som det orsakande 

och det andra som det 

påverkade.  

 

Den visuella uppfattningen 

av att det ena objektet 

orsakar det andra objektets 

rörelse  

Den naiva uppfattningen: 

Lekmän har P-prims (small 

knowledge structures) som 

gör att vi inte uppfattar att 

passiva objekt innehar kraft 

eller påverkar andra. 

Och att reaction anspelar på 

att det är något som händer 

efter action. 

Force dynamics: Den 

språkliga aspekten.  Språk 

beskriver ett asymmetriskt 

förhållande mellan två 

objekt, där det antyds att ett 

objekt orsakar och ett annat 

orsakas. Because of... made 

of 

Språk 

 

Naiva uppfattningar 

Ojämliksyn på 

krafter 

https://search.proquest.com/psycinfo/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Psychological+Review/$N?accountid=11754
https://search.proquest.com/psycinfo/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Psychological+Review/$N?accountid=11754


 

  

Författare 

Publikationsår 

Titel, Tidskrift 

Land, Databas 

 

Syfte Design 

Datainsamling  

Urval 

Begrepp  Resultat 

(och är den relevant för 

litteraturstudien?) 

Vilka faktorer 

påverkar förståelsen? 

Hur påverkar 

faktorerna 

förståelsen? 

Wilson, K F & 

Low, D J. 

(2015) 

 

"On Second 

Thoughts ...": 

Changes of Mind as 

an Indication of 

Competing 

Knowledge 

Structures 

 

AMERICAN 

JOURNAL OF 

PHYSICS   Volume: 

83   Issue: 9   

Pages: 802-808   

Published: SEP 

2015 

 

Australien 

 

Web of Science 

Undersöka 

studenters 

kunskapsstrukturer 

utifrån hur deras 

svar förändras 

beroende på (1) 

vilken ordning två 

frågor ställs, (2) 

vilka signalord som 

används och (3) hur 

kontexten påverkar 

studenterna. 

Kvantitativ 

 

FCI flervalsfrågor 

 

153 studenter 

Physics 1 (2013) 

163 studenter 

(2014) 

67 studenter 

 

 

Knowledge 

structures 

Studenternas 

kunskapsstrukturer som 

rör N2 påverkar och 

överröstar 

kunskapsstrukturer som 

rör N3. Det finns 

signalord som verkar 

aktivera denna 

dominerande N2-struktur, 

vilket resulterar i att de 

applicerar denna N2-

struktur på frågor där N3 

är korrekt. 

Kontext 

 

Språk 

N2 påverkar N3 

Blandar ihop N3-

kraftparet med 

jämviktskrafter 

http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=4&SID=F2ZftV6mqGh8vgMkoNE&page=1&doc=12
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=4&SID=F2ZftV6mqGh8vgMkoNE&page=1&doc=12
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=4&SID=F2ZftV6mqGh8vgMkoNE&page=1&doc=12
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=4&SID=F2ZftV6mqGh8vgMkoNE&page=1&doc=12
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=4&SID=F2ZftV6mqGh8vgMkoNE&page=1&doc=12
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=4&SID=F2ZftV6mqGh8vgMkoNE&page=1&doc=12
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=4&SID=F2ZftV6mqGh8vgMkoNE&page=1&doc=12


 

 

Författare 

Publikationsår 

Titel, Tidskrift 

Land, Databas 

 

Syfte Design 

Datainsamling  

Urval 

Begrepp  Resultat 

(och är den relevant för 

litteraturstudien?) 

Vilka faktorer 

påverkar förståelsen? 

Hur påverkar 

faktorerna 

förståelsen? 

Zhou, S., Zhang, 

C. & Xiao, H. 

(2015) 

 

Students' 

Understanding on 

Newton's Third 

Law in Identifying 

the Reaction Force 

in Gravity 

Interactions 

 

EURASIA Journal 

of Mathematics, 

Science & 

Technology 

Education, v11 n3 

p589-599 Jun 2015. 

11 pp 

Kina 

 

ERIC 

Web of Science 

PsycINFO 

 

Undersöka 

studenters 

prestationer i att 

identifiera motkraft 

i 

gravitationsinterakti

oner. 

 

Undersöka 

studenters felaktiga 

resonemangsmönste

r emot N3 i 

gravitationsinterakti

oner. 

Kvantitativ. 

 

Ett ändamålsenligt 

instrument för att 

undersöka studiens 

frågeställningar. 

 

80 8th year students. 

73 10th grade. 

64 

universitetsstudenter. 

Balanced 

forces 

 

Gravitational 

interaction 

Studenter misslyckas 

med att identifiera N3s 

kraftpar på grund av att 

de blandar ihop det med 

jämviktskrafter. Studien 

visade att junior students 

hade två särskilda 

missuppfattningar. 

 

Kontext Blandade ihop 

kraftpar med 

jämviktskrafter. 

 

De yngre trodde att 

objektet var kraften 

och tog bara hänsyn 

till riktningen och 

inte styrkan. 



 

 

 

 


